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  إن كُنـتَءانَ وذَا القُره كا إِلَينيحا أَوصِ بِمالقَص نسأَح كلَيع قُصن نحن﴿
م﴾ نيلافالغ ملَِن هل03سورة يوسف اآلية   ن قَب.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  
  
  
  

   
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
  
  
 

 
 

  
  
  
  

   
  

إىل كل من يروم أن يغتين بالبحث عن كينونته وسط تراكم   
للبنة فوق إىل الذين ال يسأمون أن يرفعوا ا...معريف زاخر

اللبنة ليس لبناء جدار عازل بل لتشيد شرفة لنطل من عليائها 
على ماضينا السحيق ونستشرق من عليها معامل 

وأخريا إىل أمي احلنون ومن كان صدره رحبا إىل ...مستقبلنا
  أيب وعائليت

 .أهدي إىل أولئك مجيعا هذا العمل
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  ..إىل من أدين هلم بالعلم والفضل

  ...الذين كانوا نرباسا لألخالق قبل أن يكونوا أعالما للعلم
ن علموين أن العلم أمانة وإنه فرض على كل مسلم الذي

  ...ومسلمة
  ...هلم مجيعا أقدم مثرة جهدهم وحصاد غرسهم

 آ��ل                                                        



  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 
 

باسم العزيز القدير الذي وفقنا إلجناز هذا العمل املتواضع، نتقدم أوال     
وقبل كل شيء، بالشكر اخلاص إىل أستاذنا الفاضل واملشرف على 
مذكرة التخرج سليم حيولة والذي قد ال توافيه الكلمات حقه وال 

 إجناز هذا تعرب ولو باجلزء اليسري على ما قدم لنا من مساعدة يف
  .العمل

والشكر موصول ألساتذتنا الكرام املناقشني، على تفضلهم مبناقشة 
م وإرشاداوتعليمنا مهذه املذكرة وتوجيها.  

كما نتقدم جبزيل الشكر إىل األستاذ بيطام السعيد واألخ أمحد بوبكر 
إىل كل من ساعدنا مهما كانت نوعية على مدهم لنا يد املساعدة و 
  .عدته يف هذا العملودرجة مسا

إىل كل أساتذة وطلبة جامعة الدكتور حيىي فارس ويف األخري      
اباملدية وإىل كل زمالئنا يف قسم اللّغة العربية وآدا.  
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  مقدمةال                                    

األدب معرفة اإلنسان في اإلنسان، كما يقول دوستويفسكي وعبر هـذه الفكـرة    يتيح لنا
  .م األخوة التي تجمع األنا باآلخريبرز لنا الجوهر المشترك لإلنسان، عندئذ ننطلق إلى عال

فاإلبداع األصيل قد يحوى التأثر باآلخر لكنه يحتوي فـي الوقـت نفسـه خصوصـيته          
  .أي بصمته الخاصة، ألن التأثر باألخر ال مفر منه، لذا كان البد من التأثير والتأثر بين ثقافتين

لمنطلق األول وحجر الزاوية ليس من المبالغة في القول أن قضية التأثير ودراسته كانت ا
في الدرس األدبي المقارن ذي المنظور التاريخي، ولم يكن تاريخ أدبي يـؤرخ ألديـب معـين    
أوعمل أدبي بعينه أو أدب بكامله، يخلو من الحديث عن تأثر األديب أو العمل ألدبـي أو األدب  

أم كان التأثير وافـدا مـن   بغيره سواء كان التأثير وافدا من منابع داخلية في نطاق األدب ذاته 
  .منابع أجنبية

فاألعمال األدبية ال تنتج من فراغ أو في فراغ، وإنما كل عمل أدبي في كل زمان ومكان 
ينتج أو ويتوجه فيما يمكن تسميته المحيط األدبي، وهذا المحيط يشمل األعراف والتقاليد األدبية 

ثير والتأثر دفعت الدارسين إلى اختيار أدبـاء  وكذلك الثقافات األجنبية، فالدراسة التأ, الموروثة
وأعمال أدبية وآداب من الدرجة الثانية، أو بعبارة أخرى تكون أقل شئنا من الطـرف اآلخـر   

، ففي هذه الحالة يكون مجال الدراسة خصبا والمادة غزيرة والنتائج مضـمونة  )المؤثر (لمقارنة
ال يمكن في الواقع استثناء أي أديب أو أي وربما كان هذا صحيحا في بعض األحيان، غير أنّه 

عمل أدبي أو أي أديب بكامله صغيرا كان أم كبيرا من الوقوع تحت تأثير اآلخـرين، ولـيس   
دراسة التأثير تتوقف عند مجرد إثبات التأثير وتتبعه وتسجيله، فمثل هذه الدراسـات ال تفيـدنا   

لمؤثر أو المتأثر، وال تزيدنا فهما للظـاهرة  شيئا وال تزيدنا فهما للعمل األدبي سواء من ناحية ا
األدبية بعامة، فالمفروض أال يكتفي دارس التأثير برصد التأثير واقتفائه وإنما عليـه أن يتـابع   
الدراسة ليرى نتيجة هذا التأثير في بناء العمل األدبي وماذا فعل األديب بهذا الرافد الذي استقاه 

ألدبي، إذ من النادر جدا أن نجد محاكاة حرفية بين أدبين من اآلخرين، وكيف وظفه في نتاجه ا
      أو عملين أدبيين، وهذا مانحن بصدد إبرازه من خالل إجراء دراسة مقارنة بين أديبين أحدهما
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مصري يمثل ثقافة عربية وآخر فرنسي يمثل ثقافة غربية، بمعني آخر دراسة مقارنة بين كـل  

  .ي فن األقصوصةمن محمود تيمور وغي دي موباسان ف
ونظرا ألهمية هذا البحث في الدراسات األدبية وعالقة التأثير والتأثر بين األدبين العربي 
والغربي، ارتأينا إلجراء هذه الدراسة بغرض تسليط الضوء على طبيعة تأثير موباسـان فـي   

ألدبية وكانت تيمور األمر الذي جعل منه أن يكون سببا في إبداعاته العديدة التي أثرت الساحة ا
سببا في اهتمام النقاد والدارسين في مجال األدب المقارن باعتبار أن التأثير والتأثر كان سـببا  

  :في ظهور أعمال أدبية رائدة لدي تيمور، ومن هنا يمكن أن نطرح عدد من األسئلة المتمثلة في
عـاد تيمـور   كيف تأثر محمود تيمور بغي دي موباسان، وفيما تمثل هذا التأثر؟ وكيف أ

صياغة ماأخذه عن موباسان من جديد؟ وهل ساعد ما أخذه في الوصول إلى أسلوب أدبي جديد 
  خاص؟

هذا ما أدى ببعض النقاد والدارسين إلجراء دراسات عديدة حول محمود تيمور وإنتاجـه  
تـي  األدبي مع التلميح إلى تأثره بموباسان وإبراز جانب من عالقة التأثير والتـأثر بينهمـا وال  

ترجمت في أعمال تيمور القصصية، ومن بين الباحثين في عالقة تأثير موباسان فـي محمـود   
  :تيمور نذكر على سبيل المثال

حسن حمدي في كتابه محمود تيمور روائيا، ومحمود بن الشريف في كتابه أدب محمود 
ربية، ونبيل راغب تيمور للحقيقة والتاريخ، ونزية الحكيم في كتابه محمود تيمور رائد القصة الع

في كتابه فنون األدب العالمي، وشوقي ضيف في كتابه األدب العربي المعاصـر فـي مصـر    
وغيرهم، والمالحظ على هذه األعمال أنها لم تقم بمقارنة حقيقية بين الكـاتبين وإنمـا كانـت    

ا المجـال  تلميحات متفرقة على عالقة التأثير والتأثر، هذا ما جعلنا نقوم بدراسة مقارنة في هذ
من أجل توضيح معالم تأثير موباسان في تيمور، كما أن هناك سبب آخر جعلنـا نقـوم بهـذه    
الدراسة والمتمثلة في نقص مكتبتنا بمثل هذه الدراسات المتعلقة باألدب المقارن، وقـد اتبعنـا   

  :الخطة التالية
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انب نظـري أمـا   فقد قسمنا دراستنا هذه إلى ثالثة فصول، فكان الفصل األول والثاني ج

  . الفصل الثالث واألخير دراسة تطبيقية
ففي الفصل األول كان حديثنا عن حياة محمود تيمور من حيث نشأته ومصـادر ثقافتـه   
التي أخذها من والده باعتباره صاحب أكبر مكتبه في مصر، وأخيه محمد الذي رغبه في دراسة 

فاء وهناك اطلـع علـى األدب الفرنسـي    األدب الغربي، وكذا انتقاله إلى سويسرا قصد االستش
التـي انعكسـت فـي أعمالـه      )الطبيعية والواقعية(والروسي ليتأثر بالمدرسة الغربية الحديثة 

  . القصصية
أما في الفصل الثاني، فإننا تطرقنا إلى األقصوصـة مـن حيـث المصـطلح والشـكل      

ك بتعريفنا لكل من القصة والموضوع، فأخذنا إشكالية المصطلح ومفهومه في األدب العربي وذل
واألقصوصة والرواية والحكاية والعالقة بين هذه األجناس األدبية، ثم تطرقنا إلـى الموضـوع   
وكيفية تشكله عند تيمور وموباسان، والرؤية الخاصة لكل منهما للموضوع، وبالنسـبة للشـكل   

  .تطرقنا إلى الشكل القصصي والعناصر التي تتكون منها القصة القصيرة
ا فيما يخص الفصل الثالث فقد كان عبارة عن دراسة مقارنة من خالل إجراء مقارنـة  أم

بين أقصوصتين األولى بعنوان مهزلة الموت لمحمود تيمور والثانية بعنوان الشيطان لغـي دي  
موباسان، متبعين خطوات التالية حسب منهج اقترحه علينا األستاذ المشرف وكان نتيجة جهـد  

  :ت تنتمي لمدارس مختلفةتوليفي بين آليا
قمنا فيه بدراسة خصائص أقصوصة مهزلة الموت لمحمود تيمور بالنظر : الدليل الداخلي

إلى أقصوصة الشيطان لموباسان مع أبراز نقاط التشابه واالختالف بين األقصوصتين بـالنظر  
طرف محمـود   إلى الرؤى االجتماعية والنظرة الطبيعية والواقعية والسببية وكيفية توظيفها من

  .تيمور في أقصوصته
أوضحنا فيه عالقة التأثير والتأثر بين غـي دي موباسـان ومحمـود    : الدليل الخارجي

  .تيمور، من خالل أقوال األدباء، واعترافاته بتأثره بموباسان
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وضعنا فيه السياق الذي رافـق تيمـور فـي إنتاجـه     : وضع الدليلين في السياق الدال

الذي عاش فيه تيمور، وكذلك السياق الذي رافق موباسان في إنتاجه  القصصي من خالل الواقع
  .القصصي وأوضاع أوربا على العموم وفرنسا على الخصوص في الفترة التي عاش فيها

تمثل من خالل مسيرة تيمـور القصصـية، وبراعتـه       : النظام النقدي واإلحساس بالقيمة
ته المصرية، هاته القصص التي جعلت منه رائـدا  في معالجة المواضيع االجتماعية المتعلقة ببيئ

  .للقصة العربية الحديثة
وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج المقارن الذي يقوم على إبراز عالقـة التـأثير   

  .والتأثر بين اآلداب القومية المختلفة
لمـادة  مع العلم أننا تلقينا صعوبات عديدة في هذه الدراسة، راجعة باألساس إلى نقص ا

العلمية وصعوبة الحصول عليها، من خالل تنقالتنا العديدة بين الجامعـات والمكتبـات، التـي    
  .أخذت منا الوقت الكثير، قصد الحصول عليها

وآخرا وليس أخيرا نأمل أن تفيد هذه الدراسة ولو بالجزء اليسير البحث العلمي وأن تجد 
لميدان وإلى شيء من التوجيه العام في بحوثـه  دراستنا هذه سبيال إلى ترغيب الباحثين في هذا ا

ونحن نرجو أن يكون هذا العمل بمثابة دعوة إلى االهتمام بالدراسات المقارنة في جامعاتنا، كما 
ال يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر واالحترام والعرفان واالمتنان إلى األسـتاذ صـاحب الفضـل    

ن مشرف من خالل المجهودات التـي بـذلها فـي    الكبير، األستاذ سليم حيولة الذي كان أكثر م
  .إنجاز هذه الدراسة من خالل اإلرشاد والتوجيه والدعم المعنوي
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  :مدخل تمهيدي

  
الفن القصصي هو فن قديم في األدب العالمي واألدب العربي، ويؤكد الدارسون والنقّـاد  

آخر األجناس األدبية وجوداً في تلك  هي ، فالرواية أنّه قد تأخر ظهوره عن الملحمة والمسرحية
للقواعد، وأكثرها تحرراً من قيود النقد األدبي، وكانت تلك الحرية  اآلداب، وكانت أقلها خضوعاً

سبباً في نموها في العصور الحديثة، فسبقت األجناس األدبية األخرى فـي أداء رسـالة اآلداب   
  .نتها االجتماعيةاإلنسانية، وبذالك أصبحت تفوق المسرحية وأخذت مكا

ا بالنسبة للجذور التاريخية للقصة القصيرة والفـن القصصـي فإنّنـا نجـد بعـض     أم        
يرون أن جذورها األولى تعود إلى القدماء المصـريين وخاصـة كتـاب الفراعنـة     « : النقّاد

ربعـة  الذي يعتمد على القصص القصيرة المكتوبة بالنثر من حوالي أ "حواديت السحرة"المشهور
  .)1(»العربآالف عام قبل الميالد، كما انتقلت التقاليد نفسها إلى الهندوس والعبريين واإلغريق و

ويمكن القول هنا أن تعرف عند الفراعنـة يتنقلهـا   كانت  ة القصيرة في هذه الفترةالقص
انت ها كالناس مشافهتا وهي ذات طابع فولكلوري يدخل فيها جانب األسطورة والخرافة غير أنّ

على شكل نثري ال كما عرفت عند اليونان على شكل شعري، ثم انتقلت التقاليد نفسها إلى باقي 
  .ةاألمم األخرى من عرب وفرس وهندوس وعبريين عن طريق االحتكاك والمحاكا

ة في أواخر القرن األول بعد الميالد، وظهرت عنـد  وفي األدب الالتيني، ظهرت القص
  ، كما نجـدها فـي  "يوسنبيترو"التي ألفها  ∗"ساتير يكون"ما في قصة اليونان في بادئ األمر ك

   ∗∗"روسـيـومـه"تي ـملحم
                                                 

  .187، ص 1996، 1فنون األدب العاملي، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط: نبيل راغب - (1)
 توتصف العادا ″نريون″وتكشف عن حال الطبقات الفقرية يف عهد  مغامرات شائنة لصعلوكني وخادمهما،ور وهي تص - ∗

  .كما حتكي كثريا من حيل السحرة واللصوص ،والتقاليد يف سخرية مرة
 شعرا بدقة متناهية حرب طروادةقام بتخليد  األوديسا اإللياذة: امللحمتنيشهري وهو كاتب  إغريقيشاعر  "Homer" هومريوس - ∗∗
ائـد  وهو ع "أوديسيوس"ومل يكتف بذلك حىت أجنز ملحمة شعرية أخرى تروي مغامرات  م،.ق 1250يت يعتقد حدوثها العام الو

 = دقـة  تامتازت اإللياذة بسالسة واضحة، وبالغة لغوية راقية، وكانو يف القرن الثالث عشر قبل امليالد، طروادةلوطنه بعد سقوط 
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ر فيما بعـد  لتتأثّ«  غير أن هاتين األخيرتين كانتا عبارة عن نص شعري، ∗"األوديسا"و"اإللياذة"

الالتينيةة القص بالقصة يمثّل بها لذلك التأثر هي قصالحمار "أو" لمسخا"ة ة اليونانية، وأشهر قص
                                                  " Apuluis" ∗∗∗"وسـيـولـأب"ا ـهـفـي ألّـتـال ∗∗"يـبـذهـال

 منإىل أكثر  -سب املترمجني حب -اليت أحصيت  استخدام تقنية التصوير والتشبيه نرسم املالمح من أهم خصائصها، إىل جانب حس=                                                                                                                                                                  
 وخيتلف املؤرخون يف حتديد الفترة الزمنية اليت عاش فيها هومريوس، فمنـهم  .مئة ومثانني تشبيها، تعكس الفعل امللحمي بدقة مفصلة 

ه عاش يف القرن د أنا أرجح األقوال فتؤكّأم ،م.الثالث عشر ق ه عاش يف القرنه عاصر حرب طروادة وشارك فيها أي أنيقول إن من
 .م.الثامن أو العاشر ق

القائد العام لليونانيني يف حصارهم طـروادة   » أغاممنون «ملا حلقه من إهانة على يد  »أخيليوس«موضوع اإللياذة حيكي غضب  - ∗
وج اليونانية ز » هيلني « هرب ذلك احلصار الذي كان سببه ،ةطروادوتبدأ حوادثها يف السنة العاشرة من حصار  نتائج هذا الغضب،و
، حيث تبدأ حوادث يف هذا احلصار يبدو اآلهلة منقسمني على أنفسهم ويتبادلون الشتائم فيما بينهم ،ياريس الطروادمع ف » منالو «

يقبـل  ا تفشى الطاعون يف جـيش اليونـان، ف  وهلذ » كريزيس«امسها  » أبولو « ةهلبنت قسيس لآل » أغاممنون «أسر اإللياذة بأن 
سحب مع جنوده فيغضب هذا األخري وين ،» أخيليوس « أسرية »كريزيس «ألسرية على شرط أن يأخذ مكاا أن يرد ا » نممنوأغا«

يسـتأذن  و » بتروكلـوس  «يخجـل  اىل هزائمهم ، فوتتو من احلرب، فيضعف جيش اليونانيني ويهزمون » كلوسبترو «وصديقه 
على استسـالمه   » أخيليوس «فيندم  ،» هكتور «يقتل على يد  » كلوسبترو «يف احلرب، فيأذن له، ولكن االشتراك ب »ليوسيإ«
  .ل جبثتهوميثّ »هكتور«يقتل ضبه وتأخذ صورة االنتقام لصديقه فيشترك يف احلرب، ولغ
واحلوادث الـيت   ،بعد انتهائها بعشر سنني ةادمن حرب طرو » يولسيس «وهو  ،» أوديسيوس «فموضوعها هو عودة  ا األوديساأم

 »أدوسيوس « إالّ اهم ماتوأو ظن أن ،ةوكان قد رجع كل من بقوا أحياء بعد معركة طرواد ،تعرضها هذه امللحمة تستغرق ستة أسابيع
  .سبع سنني  » أوجوجي «من مغادرة جزيرة  » كاليبو«اليت منعته اآلهلة 

∗∗ - ة املسخ موضوع قصMetamorphoses يذهب عند ساحرة ويطلب منها أن تطليـه   » سيوسول « أنّ ″احلمار الذهيب″ أو
مث يعود على حالته األوىل  ،فريى العذاب على يد الناس ويرى العار والفسق فيهم ،فتعطيه دهان فيصبح محار ،بدهان ليصري خملوق آخر

    ه كـان يـتقمص   كأن ىل إنسان تصري آراء املؤلف واضحة،حول إوبعد الت ، ويشيد بايزيس ودينها،» يزيسا «على يد كاهن اآلهلة 
وجناته بالشريعة  سان واستسالمه لغرائزه احليوانية،ل هذا التحول باحنطاط اإلنوقد أو يف خياله ذلك احلمار، فيهجو العادات والتقاليد،

  .واحملن
ي و فيلسوف وعامل طبيعي وكاتب أخالقي وروائي ومسرح نوميدي يزيغخطيب أما) م 180 -م 125( لوكيوس أبوليوس - ∗∗∗

سوق يف والية  شومداوراليت يطلق عليها اليوم ، ومادوربعد امليالد ، يف مدينة  125أو  124ولد يف عام  وملحمي وشاعر غنائي؛
انـاً  حيأ" الفيلسـوف األفالطـوين   " اناً وحيأ" األفالطوين  يورأبوليوس املاد" ه يف خمطوطاته ، كان يسمي نفس.بـاجلزائر أهراس
حبالـة          غة اليت هلا نسـخة حمفوظـة  القدمية، وهي الرواية الوحيدة بتلك اللّ الالتينيةغة أو التغيرات باللّ الترواية التحوكتب أخرى،
وتتعـرض  عليه التعقيد واحملسنات اللفظية جزًءا، بأسلوب طغى  11وقد كتبت يف . احلمار الذهيبويطلق على الرواية أيضا  سليمة،

  .لوسيوسملغامرات شاب يدعى 
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  )1(.»القرن الثاني بعد الميالد  في النصف الثاني من

ويرى بعض الدارسين أن بعض خصائص الفن القصصي تنطبق على عدد من األنـواع  
 روفة عند العرب منذ القديم، وأن لهذا الفن جذوراً عميقـة فـي تاريخنـا األدبـي    األدبية المع

علـى   من الخرافة والملحمة وقصص الجان وحكايـات الفلكلـور مـثالً    إذ تحتوي كّل،العريق
عناصر قصصية وأنّها تتميز بالخيال وتهدف إلى اإلمتاع، وبالتّالي فقد ازدهر الفن القصصـي  

نجد بعض نمـاذج   دت أنواعه بتعدد مادته القصصية منذ القديم، فمثالًدور وتععند العرب وتطّ
الفن القصصي في القرآن الكريم أو األحاديث عن األمم الغابرة كقوم عاد وثمـود أو قصـص   

   لخ، أو ما عرف بقصص أهل الكتاب التي استمدت مـن التفسـيرات القرآنيـة    إ...هابيَلو قابيَل
 ∗∗)خسـرو وشـيرين مـثالً   (وبعض القصص الغرامية  ∗لشهنامةأو قصص الفرس القدماء كا

 نأبـو عثمـا   نوادر البخالء عندب فيما بعد ما عرف ، أو)ـه 619-530" (نظامي الكنجوي"ـل
 ″المقفع بابن″ أبو محمد عبد اهللا الملقب أو ما عرف عند )ـه 255-159( ″الجاحظب″الملقب 

             ة وكذلك مقامات بديع الزمان ـت من الفارسيي ترجمـالت ∗∗∗"ةـة ودمنـكليل" )م 759 -724(

                                                                                                                                                                  
 

 .165، ص 1998، ماي 3األدب املقارن، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط: حممد غنيمي هالل - (1)
 »النضر بن حارث «تسرب إىل اجلزيرة العرب يف اجلاهلية كالقصص اليت حيكيها ما » سري ملوك الفرس «ومن أخبار الشهنامة أو  - ∗

 نمو «: زلت اآلية القرآنية يف قوله تعاىلوفيه ن ،)مى اهللا عليه وسلّصلّ(يصرف ا الناس عن الرسول  » اسفنديار «و » رستم «عن 
اسِالن من يشى لَرِتهالْ وحديث لن لَّيضع رِبِ اِهللا ليِبِسيغ و لْمٍعتَياذَخه لَئواً أُوزهِهم ذَابع ملَه كسورة لقمان6اآلية . »ني ،.  
∗∗ - رها الشاعر الفذ النظامي الكنجوي، كما″ين ريخسرو وش″ة قصصو هي حتفة أدبية رائعة حافلة و ة القدمية،وهو يعترب رائد القص

 6500ة أصل تارخيي لكن الشاعر النظامي أعمل فيها خياله نظمها يف للقص،...وذات أسلوب رفيعة وتصوير العواطف باخليال والرقّ
و.الفارسية باهلزج املسدس املقصوريف  ىبيت من البحر الوافر املسمللثعـاليب  ″غرر ملوك الفـرس ″ة يف كتاب ورد ذكر هذه القص     .

  .األضداد للجاحظو ″كتاب احملاسن″يف  » خسرو زوجةين ريموجز عن ش « و
 .» نانوشريوكسرى أ « وهو حفيد الرابع » هرمز «ابن  » برويز الكسرى « مبعىن ″برويز″يقصد به هنا و وخسرو مبعىن الكسرى

 ″كليلة ودمنة″و ″شتربة″فاألسد هو امللك و خادمه ثور امسه  ،ةدمنة عبارة عن حيوانات بريمعظم شخصيات قصص كليلة و - ∗∗∗
هي  غابة وعلى ألسنة هذه احليوانات،هكذا تدور القصص بالكامل ضمن ال ؛ات أخرى عديدةشخصيو حيوان ابن آوىثنان من مها ا
تعاليم أخالقية موجهة إىل رجـال  احلكاية املثلية، وهو كتاب وضع على ألسنة البهائم والطيور وحتويعلى منط  ة تقوم أساساًقص =   
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ومقامات القاسم بن علـي أبـو محمـد الحريـري     ) م 1008-969/ـه 398-358(الهمذاني 
األميـرة  "و" سيف بن ذي يزن"، كما كانت رواية )م 1122-1054/ـه 516-446(البصري 
فيروز شاه"و" ةذات الهم."  

، غير أن ∗"الفابليو"جدت قصص ذات طابع شعبي هيوفي العصور الوسطى األوربية و
ـ هذه القصص ال تندرج في القص ر مفهوم القصـة  ة بمعناها الفني، ولم تساعد على تطوة عام

نُعنى بذكره هنا من قصص العصور الوسطى، هو قصص الفروسية والحب، وفيها بدأ  ما وأهم
  .الوسطىتأثير عربي ذو قيمة أدبية كبيرة ظّل طوال العصور 

كما عرف عصر النهضة قصص الرعاة التي كانت أقرب إلـى الواقـع مـن قصـص     
الفروسية السابقة على الرقصص الرعاة تقّل ،إدراك الحب واحد فيهما غم من أن فيها  وذلك أن

العناصر العجيبة الموجهة لألحداث، وتكاد تنحصر في السحر واستطالع المستقبل، فـالحوادث  
  . ي جوهرها على الرغم من أنّها رتيبةفيها إنسانية ف

وفي القرن السادس والسابع عشر في أوربا وجِد جِنس جديد من القصص خطى بالقصة 
  ا ـ، ووجِد أول ما وجد في إسباني∗∗"الشُطَار"ع، وهو ما يطلق عليه قصص ـخطوات نحو الواق

خذ فيها ة اتلينبىن الكتاب على حكايات مث، االنص حيدد أفق انتظار القارئل العنوان عتبة من عتبات ميثّ اتمع، حيث أفرادو احلكم=                                                                                                                                                                   
  .الرمز فهو ينبين على مبدأ الثنائيات خاصة ثنائية الظاهر و الباطنو احليوان بديال عن اإلنسان و دليال عليه فقامت على اإلحياء

  
∗ - Fabliaux أوFableau االصطالحي الـذي نشـرحها بـه     كنها اكتسبت املعىن، ول"ة الصغريةاخلراف:"وهي يف األصل معناها    

ة شعرية يل منتصف القرن الثامن عشر حىت أوائل القرن الرابع عشر ميالدي، وهو قصاهنا، وهي جنس خاص راج يف فرنسا من حو
 منحى تنحوها إن مثّها قد تكون مع ذلك ذات طابع خلقي، أو اجتماعي،، ولكناملسالة، واجلانب الغالب هو جانب تؤلَّف لتحكى

  .يوميةالعلى شؤون احلياة  -عادة-واقعي مبين 
سبانية للطبقات الدنيا يف اتمع وتسمى يف اإل التقاليد، وهي قصص العادات وسبانيال ما وجدت يف إار وجدت أوقصص الشطّ - ∗∗
"Picaresca "بأنّ وختتص ذات صبغة هجائية للمجتمع ومن فيـه له وهي  ها حدثتاملغامرات فيها حيكيها املؤلف على لسانه كأن 

ها على هامش اتمع، ويظل ينتقل بني طبقاته ليكسب اعلى غري منهج يف سفره، وحياته فقرية بائسة حيي" فاملؤلّ"ويسافر فيها البطل
اعتبار األشياء من الناحية  قوته، وهو حيكم على اتمع من وجهة نظره حكما تظهر فيه األثرة واالنطواء على النفس، وقصر النظر يف

  .الغريزية النفعية، فكل من يعارضه فهو خبيث، ومن مينحه اإلحسان خري
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وجد أوجه شبه قوية بين قصـص  وت. وهو قصص العادات والتقاليد للطبقات الدنيا في المجتمع

  .الهمذاني بديع الزمان مات العربية كما هي عندوبين المقا" الشُطَار"
لتظهر فيما بعد قصص العادات والتقاليد في معناها الحديث، على أنقـاض قصـص   « 

ـ  ة بـذلك مـن العناصـر العجيبـة الخارقـة      الرعاة وقصص الفروسية والحب، وخلت القص    
   )1(.»للمألوف 
ي أواخر القرن الثامن عشر نهضت القصة في اآلداب الكبرى األوربيـة فتطـورت   وف

، وفي العصـر  "القصص ذات القضايا االجتماعية"قصص العادات والتقاليد فنتج عنها ما يسمى 
الرومانتيكي ساعدت الفلسفة العاطفية على الدعوة إلى حقوق الفرد في المجتمع، علـى لسـان   

دب الفرنسي واإلنجليزي، وكانت هذه الدعوة هي جوهر الرومانتيكيـة  ة في األشخصيات القص
ة التاريخية بقواعدها الفنيـة  وفي ظل الرومانسية أيضا نشأ جنس القص ،في ناحيتها االجتماعية

  .الخاصة بها
 "أنطـوان جـاالن  "، وترجمها المستشرق إلى الفرنسية أوالً" ألف ليلة وليلة"كما ترجمت 
Antoine Galland  م 1717 - 1704(بين عام( - ترجمـت إلـى اللّ   -ة ترجمة حر غـات  ثم

  .األوربية كلّها ترجمات عديدة
 الكتـاب فـي   فهي مدونة في عصور مختلفة، ومن المقطوع به أن" ألف ليلة وليلة"أما 

أبـو  ويشهد المسعودي و. أصله كان معروفا لدى المسلمين قبل منتصف القرن العاشر ميالدي
في أصله مترجم عن الفارسية، ولكـن  أن الكتاب « : )هـ 998أو  995توفي ( لنديمبن افرج 

فوا في معناهـا  المسعودي يقرر أن األدباء في عهده تناولوا هذه الحكايات بتنميق وتهذيب، وصنّ
فغير منـه وزِيـد   » الفولكلوري « نزل األدب الشعبي  فأصل الكتاب كان مدونا، ثم. ما يشبهها

  ي إذن إنكار تأثير اآلداب األخرى في نشأته ونموه بحجة أنّه من األدب الشعبي ـفال ينبغ ه،ـفي
  

                                                 
  .173األدب املقارن، ص : حممد غنيمي هالل - (1)
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ذلك أن هذا الكتاب لم ينشأ  يالذي تمحى فيه الحدود وتتشابه اآلداب دون حاجة إلى تالق تاريخ

  )1(.» في أصله شعبياً
تساؤل وهما خاصيتان والعناصر الهندية في الكتاب تتمثل في تداخل القصص، وطريقة ال

ألف "ل العناصر الهندية كذلك في اإلطار العام الذي تبدأ به وتتمثّ ،"كليلة ودمنة"كما في هنديتان 
، وعزم األخير أن يقترن كل ليلة "شهريار"وزوجة أخيه " شاه زمان"من خيانة زوجة الملك " ليلة

شهرزاد حين ألهت الملك حتـى   بفتاة يقتلها حين يصبح، ثم في زواج شهريار بشهرزاد، وحيلة
  .ال يقتلها

ليس لها طابع خلقي تعليمي إالّ فيما تحتوي عليه من قصـص  " ألف ليلة وليلة"وحكايات 
الحيوان، وهي قليلة نسبيا، أما بقية القصص فهي زاخرة بالمخاطر وعالم السـحر والعجائـب   

ي الزمن كما يشـاء القـاص   ف - عن طريق التساؤل - والرابطةُ بين حوادثها مصطنعة، تمتد
ة في معناها الحديثفالخيط الذي يربط بين الحكايات بعيد عن فن القص.  

ة القصيرة كفن نثري له خصوصيته وتميز مالمحه، وهـذا منـذ قـرن    ثم ظهرت القص
                       Hoffmann "إرنسـت تيـودور أمـاديوس    هوفمان"ونصف قرن من الزمان، ففي ألمانيا كان 

Ernst Theodor Amadeus، )1776-1822نشر أقاصيصه المثمرة فيما بين بأول من بدأ ) م
" إيـرفنج "ـل» كتاب الفصول التسجيلية « ، وفي الواليات المتحدة يعد نشر )م 1814-1821(

 ة القصيرة فـي أمريكـا  لقصنقطة البداية على الطريق الطويل ل) 1820(وسنة ) 1819(  سنة
ناثـانيين  "و) م Edgar Allan Poe  ،)1809-1849"إدجار أالن بـو " قصصوسرعان ما بدأت 

ـ األ) م Hawthorne Nathaniel ،)1804-1864" هوثورن        1832 فـي الظهـور سـنة    ىول
ة القصيرة فـي  أفضل كتّاب القص -مع إيرفنج  -ذان أصبحا بعدها، وهذان هما الكاتبان اللّ وما

ـ "التاسع عشر، أما في فرنسا فنجد  أمريكا خالل النصف األول من القرن  "ي دي موباسـان غ
Guy De Maupassant ،)1850-1893 م (ة القصيرة وكـان متـأثراً   والذي يعتبر رائد القص

المعـروف   Edouard Charles Antoine  "إدوارد تشارلز أنطـوان "باألديب الروائي الفرنسي 
  هج الواقعي،أما في روسيا فنجد صاحب المن) م Emile Zola ،)1840-1902 "إيميل زوال"ـب

                                                 
  .178، 177 ص األدب املقارن، :حممد غنيمي هالل - (1)



  

 17

  
 "وفخأنطوان تشـي "و  )م A.S.Pouchkine ،)1799-1837 "ألكسندر بوشكين"كاتبان كبيران 
A.Pchekhov ،)1860-1904 م.(  

وقفـة   الماضي وقفة الحساب والمراجعة أما في مصر فلقد شهد الربع األخير من القرن
    ضر ومواجهة ضـرورة اآلتـي، وتعـدد رواد    االلتفات إلى حصاد الماضي وتأمل حتمية الحا

 )م 1973-1894(، "محمـود تيمـور  "هذا الفن على حسب رؤية كل واحد ونذكر من بيـنهم  
) م 1956 -1888(، "محمـد حسـين هيكـل   "و )م 1954 -1894(، "محمود طاهر الشين"و
وغيرهم، كما انتشر هذا الفن في جميع أقطار  )م 1924ـ1876(، "لطفي المنفلوطي ىمصطف"و

  .لعربي وهذا نتيجة التواصل الذي نشأ بينهم وبين الغربالوطن ا
فنشأت القصة متأخرة عن القصة في المشرق العربي وظهرت القصـة   ا في الجزائرأم

القصيرة الفنية بعد الحرب العالمية الثانية، أي بعد أن مهد لها المقـال القصصـي والصـورة    
شك أن القصة القصـيرة الجزائريـة       القصصية، وبعد أن نمت بذورها في هذين الشكلين، وال

قد تأثرت في شكلها ومضمونها بالقصة العربية المشرقية وبالغرب أيضا، كما تأثرت بالقصص 
الذي كتب ) م 1956-1911(، "أحمد رضا حوحو"فنجد مثالً  العربي القديم والقصص الشعبي،

     1954 المطبوعـة سـنة  " صـاحبة الـوحي وقصـص أخـرى    "عدة قصص نذكر من بينها 
  .وغيره كثير بقسنطينة، وهي مجموعة قصص قصيرة ذاتية واجتماعية مختلفة المواضيع

بها الفن القصصي منذ نشأته إلى العصر الحديث هذا بصفة عام ة عن المراحل التي مر
في القرن التاسع عشر ة القصيرة في شكلها المكتملوظهور القص.  
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  ).نشأته ومصادر ثقافته وتأثره بالغرب(محمود تيمور :ل األولـالفص
  

  .نشأته :ث األولـالمبح
  

في أسرة ثرية، كان والد جـده محمـد تيمـور     1894جوان  16ولد محمود تيمور في 
     أصل كردي، وقد جاء إلى مصر مع الحملة العثمانية بعد أن غادرتها فرنسا، وترقّّى  كاشف من

م حتى أصبح أحد أكبر قادة الجيش، وأصبح ابنه إسماعيل من بعـده الكاتـب الخـاص    في السلّ
في ديوان عباس لمحم يوي إبراهيم، ثمتسلّم مناصب هامة في ديوان الخد د علي والي مصر، ثم

  .إسماعيل الذي منحه لقب الباشاوسعيد و
كان إسـماعيل إلـى جانـب ثروتـه ومركـزه      « : )م1930-1871(يقول أحمد تيمور

بالعلم والعلماء ال يخلو مجلسه منهم، مولعا بالمطالعة، يـرى أسـعد أوقاتـه     االجتماعي شغوفاً
ب النفيسة شراء الساعة التي يقضيها في قراءة كتاب أو تحقيق مسألة مع المغاالة في اقتناء الكت

   )1(.»واستنساخاً، واإلقبال عليها بالمطالعة 
ولكنّـه ورث عنـه    وقد ورث عنه ابنه أحمد ثروة وضياعاً« : وفيما نجده عن الميراث

فقد تعلم في المنزل منذ صغره مبادئ العربيـة والفرنسـية    ،لم والمعرفةهذا الشغف بالع أيضاً
     بالمدرسـة تلقّـى العلـوم الحديثـة، وتوسـع فـي        لتحقامن الفارسية، ولما  والتركية وشيئاً

  )2(.»الفرنسية 
، عضو مجلس الشـيوخ  )م 1930-1871(ويعد والد أديبنا هو العالم اللّغوي أحمد تيمور

المعروف بشغفه الكبير بجمع الكتب، ومن المثقفين في آداب اللّغتين العربيـة والتركيـة، ولـه    
" دار الكتـب المصـرية  "ية، وتعتبر المكتبة الثالثة في مصر بعد مكتبة تعرف بالخزانة التيمور

  ة من المخطوطات القيمة وتحتوي على ـ، وهي عدا ذلك تمتاز بمجموع"ةـة األزهريـالمكتب"و
                                                 

  .20، 19ت، ص .د مطبعة دار التأليف، القاهرة، تاريخ األسرة التيمورية،: مورأمحد تي - (1)
 .25 ص: املصدر نفسه - (2)
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علـى   رة، فهي تحتوي على مائتي ألف مجلد وتحتوي أيضاًمؤلفات مطبوعة ومخطوطة ومصو

ر ونصفها مطبوعثالثة عشر ألف كتاب نصفها مخطوط أو مصو.  
الـذي  ) م 1882-1814(وقد كتب محمود تيمور تراجم وافية لجده إسماعيل تيمور باشا

، ولعمتـه  "العربية، التركية، الفارسية، الفرنسية، اإلنجليزية واإليطالية"كان يجيد اللّغات الست 
، كما "قصص عربي، فارسي وكتاب"، التي كان لها ديوان شعر )م 1920-1840(عائشة تيمور

  . ترجم لشقيقيه إسماعيل ومحمد
نشأ محمود تيمور في مكان أكثر ما فيه الكتب، وحينما اشتد عـوده وأحسـن القـراءة    
والكتابة ووجد في تلك المكتبة الزاخرة وفي توجيه أبيه ما أعانه على اكتساب زاد ثقافي، وفـي  

ـ   السادسة من عمره دخل مدرسة الناصرية االبتدائية وهي ذات طابع  هرة معينـة خـاص وش
فأساتذتها ممتازون منتخبون، ونال تيمور االبتدائية ليلتحق بالمدرسة اإللهاميـة، ونـال شـهادة    
         الباكالوريا ودخل مدرسة الزراعة العليا ومكث فيهـا سـنتين، وتعـرض فـي تلـك األثنـاء       

بإحـدى وزارة الحقائيـة   التحـق  إلى اإلصابة بالتيفوئيد فانقطع عن دراسته العليا، وبعد شفائهِ 
ومكث فيها سنة كاملة، ثم انتقل إلى وزارة الخارجية ومكث فيها ستة أشهر، وكان ذلك ) العدل(

آخر عهده بالوظائف الحكومية ليتفرغ لألدب بعد ذلك طيلة حياته وخلق المرض الذي أصـابه  
  .في نفسه إحساسا بالنقص والعجز والحرمان

عين "إلى " درب السعادة"ته بين عدد من أحياء القاهرة منل محمود تيمور مع أسروقد تنقّ
  ، وكذلك إلى مدن مصر جنوبها وشـمالها باإلضـافة   "الزمالك"وأخيرا إلى" الحليمة"إلى " شمس

  ".أمريكا، فرنسا، سويسرا، إيطاليا، إسبانيا،ألمانيا الغربية وطشقند"إلى رحالته خارج مصر
ناسبة إلى اتصاله بالريف الذي استقى منـه عـدد   وقد أشار محمود تيمور في أكثر من م

ه كثير الزيارة إلى الريف مع والده أحمد باشا الذي غرس من موضوعاته القصصية، خاصة وأنّ
  مخالطة الطبقة االجتماعية اعي المصري وـاينة الواقع االجتمـعة ومـفيه حب الريف والبساط
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ظر إلى مكانته االجتماعية المرموقة وأسرته نّالكبرى في مصر، فقد أصبح بحق أحد أفرادها بال

العريقة ذات األصول الكردية التي تسكن أرقى األحياء المصرية، فكان محمود يجالس الطبقـة  
ويحادثونه عن الواقع االجتماعي المزري فكانت هذه الطبقة مصدر إلهامه في كتابة فن  الوسطى

ة، لذا جاءت أغلب قصصه مستوحاة من الواقعالقص.  
خـذها أداة  ثـم أتقـن الفصـحى واتّ   ) 1919(ل األمـر بالعاميـة   بدأ كتابة قصصه أو       

ور في قصصه أبناء الشعب والطبقة الكادحة في حياتهم اليومية بلهجتهم العامية ونظم كتابته، ص
  .عن الفرنسية في شبابه الشعر المنثور وترجم قطعا أدبية وبحوثاً

خير مرشد له بما يسديه إليه مـن النصـائح   ) م 1921-1892(د تيموركان شقيقه محم
والتوجيهات واآلراء السديدة، وبما لديه من ثقافة واسعة، وموهبة أدبية رفيعة، وقد تأثر محمود 

      اًالكتابة القصصـية، والـذي ظهـر واضـح    تيمور بأخيه في اتجاهه نحو المذهب الواقعي في 
ف دعاه إلى أن يؤلّ اً، فأعجب بها محمود إعجاب"يونالع ما تراه"في مجموعته القصصية األولى 

  ).م1925(سنة " الشيخ جمعة"على غرارها؛ فكتب باكورته القصصية 
وفجأة تُوفِّي أخوه محمفشعر محمـود بانهيـار    ،با وشرخ الشبابد وهو في ريعان الص

لكـن بمـرور   آماله، وفقد حماسه، وأصابه اليأس، وانزوى حزينًا مستسلما لألسى واإلحباط و
األيام بدأ الجرح يندمل في قلبه، وأقبل من جديد على الحياة، وراح ينفض عـن نفسـه الفشـل    

ـ  دى شقيقه الراحل، ومترسا بها خطـاه فـي عـالم األدب    واإلحباط، واعتمد على نفسه مهتديم
  .واإلبداع، وأقبل على الكتابة بنشاط وروح جديدة

وممورث عن أبيه العديد من الملكات والصفات؛ فقـد  محمود تيمور قد  ا ال شك فيه أن
كان مغرما باألدب واللّغة، شغوفًا بالقراءة والبحث واالطالع، محبا للكتابة والتأليف، وقد عنـي  

الع، وتنشئته على حب فنون األدب واللّغة؛ فأقبل أبوه منذ سن مبكرة بتوجيهه إلى القراءة واالطّ
  .نَهمٍ شديد، ينهل منها، ويعب من ذخائرها، ويجني من مجانيهامحمود على مكتبة أبيه العامرة ب
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صبغت  د مأساةً أخرىن فقده ألخيه محمفقد كا ،كن المرض هو مأساة تيمور الوحيدةلم ي

بصعوبة بالغة وكان  حياته بحالة من الحزن والتشاؤم واإلحباط، لم يستطع الخروج منها إالّ
ي ولده الذي د وطأة على نفسه ووجدانه، زلزلت حياته، وفجعته فعلى موعد مع مأساة ثالثة أش

   وقد تركت تلك المأساة في نفسه مرارة  ،اختطفه الموت وهو مازال في العشرين من عمره
 ل تلك المحن واألحداث هو الكتابةتنتهي، وحزنًا ال ينقض وكان مالذه الوحيد وسلواه في كال

هرع إليها ليخفف أحزانه، ويضموقد انعكس ذلك في غزارة إنتاجه  ،د جراحه، ويتناسى آالمهي
  .وكثرة مؤلفاته

وقد حظي محمود تيمور بحفاوة وتقدير األدباء والنقاد، ونال اهتمام وتقدير المحافل 
ت به جامعات األدبية ونوادي األدب والجامعات المختلفة في مصر والوطن العربي، كما اهتم

  .ارسون في مصر والعالمأدبه األدباء والدأوروبا وأمريكا، وأقبل على 
     مؤتمر األدباء : ومثََّل محمود تيمور مصر في العديد من المؤتمرات األدبية، مثل

أيضا، ومؤتمر الدراسات ) م 1954(، ومؤتمر القلم ببيروت سنة )م 1954(في بيروت سنة 
  .اإلسالمية في جامعة بشاور بباكستان، ومؤتمر األدباء في دمشق

  ، وما لبث )م 1947(كما نال إنتاجه القصصي جائزة مجمع اللّغة العربية بمصر سنة 
وفي « ، )م 1950(، وحصل على جائزة الدولة لآلداب سنة )م 1949(فيه عام  أن عين عضواً

" واصف غالي"بباريس منحه جائزة ) مصر/فرنسا(قررت هيئة التحكيم جمعية ) م 1951(عام 
بقصر  1962وفي عام "...عزرائيل القرية وقصص أخرى"رجم إلى الفرنسية تُعن كتابه الذي 

 هلفنّ وتقديراً ألدبه الحرية بالجزيرة منحته الدولة وسام استحقاق من الطبقة األولى تكريماً
                                                                                     )1(.»القصصي

، من المجلس األعلى لرعاية الفنون )م 1963(جائزة الدولة التقديرية في األدب سنة  ومنح
مته في أكثر من مناسبةواآلداب، واحتفلت به جامعات روسيا والمجر وأمريكا وكر.  

  
                                                 

 .13، ص 2004حممود تيمور روائيا، مكتبة اآلداب، القاهرة، : حسني محدي - (1)
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فقد شمل القصة والمسرحية والقصة  ،اج محمود تيمور بالغزارة والتنوعيتميز إنت

       اتجاهات األدب العربي ″الدراسات اللّغوية، كما ألّف كتابه القصيرة والبحوث األدبية و
سم هذا وهذا األخير عبارة عن دراسة نقدية في األدب العربي ويتّ ″في السنين المائة األخيرة
رجم بعضها إلى لغات ، تُا آثاره الروائية فهي تنوف عن خمسين عمالًالكتاب بالموضوعية، أم

        عن روايات استوحاها  ا عصرية وتراثية وتاريخية فضالًشتى وهي تدور حول قضاي
جميلة لرجال عرفهم  روايات أدارها حول الشخوص الفرعونية ورسم صوراً من رحالته أو

  :ومن مؤلفاته المطبوعة" طارق األندلس"عن قرب وتناول موضوع األندلسيات في رواية 
   " في خان خليل اركيلوبت"، و1928"رجب أفندي"و 1925"العبيط سيد الشيخ: "القصص -

  ".نداء مجهول"و "الحاج شلبي"، 1947"سلوى في مهب الريح "و
  1956"صقر قريش"، و1949"اليوم خمر"، و1945″حواء خالدة″ :المسرحيات -       

    رجم الكثير ، وقد تُ"معجم الحضارة"و"غة العربيةمشكالت اللّ"، ومن كتبه ″النبي اإلنسان″و
  .يصه القصيرة إلى بعض اللّغات األوربيةمن أقاص

غات األوربية وكانت لغته القصصية بسيطة لّلإلى التّأثر با االًكان أسلوبه شديد البساطة مي
  .غة الفصحىلّصافية، مع حرصه على التعبير بال
س فن األقصوصة في األدب العربي الحديث، كما قال طه اعتبره شوقي ضيف مؤس

وصل إلى الجماهير المثقفة وغير  عربياً كاتباً ق أنال أكاد أصد« : )م 1973-1889( حسين
      المثقفة كما وصلت إليها أنت؟ فال تكاد تكتب وال يكاد الناس يستمعون بعض ما تكتب 

  )1(.»ه لى المدينة التي يقهرها فيستأثر االستئثار كلّإقلوبهم كما يصل الفاتح  حتى يصل إلى
لالستشفاء " لوزان"عندما ذهب إلى  1973النهاية في صيف  واقتربت قصة حياته من

   اًـ، بعد أن خلّف للمكتبة العربية تراث1973أغسطس  25وأفل ذلك النجم عن سماء األدب في 
  

                                                 
  .7، ص 1996 سبتمرب 6، )1247(وديع فلسطني ، حممود تيمور، جريدة احلياة، عدد: نقال عن - (1)
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  في الدراسات النقدية واألدبية وفي الفن القصصي وفي المسرح والتراجم والرحالت  زاخراً

  .كما ذكرنا سالفاً
تيمور زاخرة من حيث إنتاجه الفني، الذي كان نتيجة اجتماع عدة  كانت حياة محمود

عوامل ساعدته على النبوغ بسبب محيطه األسري الذي يظم أكبر المكتبات في مصر، إضافة 
إلى مطالعاته وأوضاع المجتمع التي عايشها، هذه األمور كانت سبباً في تنوع إنتاجه      

؟  هساؤل في هذا الباب، من أين استقى محمود تيمور ثقافتالفني، ولكن أال يفتح هذا مجاال للت
وما هي أهم المصادر التي استقي منها هذه الثقافة التي أدت إلى تنوع إنتاجه األدبي والقصصي 

  .على وجه الخصوص؟ وهذا ما سنوضحه في المبحث القادم
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  .مصادر ثقافته :انيـث الثـالمبح

       منها محمود تيمور ثقافته، لتكتمل تجربته وتعطي لنا  تعددت المصادر التي أخذ
في األخير مجموعات قصصية نال بها عدم بها في عدة محافل سواءأكانت وطنية  ة جوائز وكر  

منها محمود ثقافته بثالث أساسية هي التي  ىالتي استق أم دولية، ونستطيع تحديد المصادر
  .الوجهة الفنية ، واتجهت به هذه صنعت منه كاتباً

كان المصدر األول هو أسرته، فقد نشأ في بيت يقدس فيه أبوه وأخوه القراءة والتأليف 
ويمجدان السعي الدائب إلى تحصيل الثقافة الواسعة وهي ثقافة تنوعت مصادرها بين العربية 

فة في مصر فقد كان ألبيه أحمد باشا صالت صداقة وثيقة بالطبقة المثق ،واإلسالمية واألجنبية
وغيره من العلماء واألدباء الذين كانوا يعقدون  )م 1905-1849( من أمثال الشيخ محمد عبده

ندواتهم الثقافية في بيته، فهي ندوات كان يشارك فيها أبناؤه مشاركة فعالة مما مهد له أن يلِّم 
  ن هذا األخير قد رحل حيث كا" د تيمورمحم"بالثقافة اإلسالمية، كما كان أخوه  عميقاً إلماماً

إلى برلين لدراسة الطب، لكن حبه وشغفه جعاله يهاجر إلى فرنسا ليطلع على األدب األوربي 
اللّذان تركا األثر الكبير في حياته وعلى قصصه وأعماله  واألدب الفرنسي خصوصاً عموماً

سرحيات فأنشأ فرقة تمثلية عائلية ووضع م 1914ليعود إلى مصر بعد ثالث سنوات عام 
 هونهض بِسوِية المسرح المصري، من خالل مقاالته النقدية واقتراحاته التي استخدمها لتأثر

وقربه منه حيث  - محمود -الصغير د عالقة قوية بأخيهحمملوكان  ،الكبير بالمسرح الفرنسي
ه ك بنصائحه وتوجيهاته وآرائه األكبر مثله األعلى وخير مرشد له من خالل التمسوأخكان 

ر به في كتاباته محمود تأثّ ى أنالسديدة لما يملكه من ثقافة واسعة وبعد نظر وحكمة الرأي، حتّ
في المجموعة  وهذا باتجاهه نحو المذهب الواقعي في كتاباته القصصية، والذي ظهر واضحاً

عته ف مجمودعاه أن يؤلّ فأعجب بها محمود إعجاباً" ما تراه العيون"د حمملالقصصية األولى 
القصصية األولى على غرارها، كما أطلعه على أسرار الثقافة الغربية وخاصة األدب الفرنسي 

 أثناء دراسته في فرنسا مما فتح عينيه على ألوان جديدة وغريبة  وثيقاً الذي اتصل به اتصاالً
  .لو لم يفتح له أخوه مغاليقها من التفكير األدبي لم يكن ليعرف عنها شيئا واضحاً
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 ا المصدر الثاني فيتمثل في اتصاله المباشر في أول األمر بالثقافة الفرنسية، فسافر مأ

د له ذلك ألن يتذوق روائع األدب إلى سويسرا لالستشفاء وهناك استهواه األدب الفرنسي، فمه
  الفرنسي في أعمال كبار الكتّاب والشعراء من رواد المذهب الطبيعي والواقعي، كما اتصل 

واضحة على كثير مما الترك أثاره  شديداً رة الحقة باألدب الروسي الذي أعجب به إعجاباًفي فت
  .كتبه من قصص وروايات

ب من الوقائع والمالحظات ضين وهناك جانب ثالث هو تجاربه الشخصية بمعين ال
 واألحداث التي تدور حولها هذه المجموعات الكثيرة من القصص التي كتبها، فقد كان يعيش 

ا مهد له أن يتصل بأبناء الطبقات الدنيا، التي أولع باختيار في بيت يقع وسط حي شعبي مم
على أخذه للريف وهي  وكان أبوه حريصاً« : ن يراقب سلوكهمأبطال قصصية من بينها وأ

مما جعله يقترب من الفالحين ويحادثهم  زيارات حرص محمود على القيام بها طوال حياته،
   )1(.»وكهم وحياتهم ومشكالتهم ويتعرف على سل

وكان لهذه المعايشة أثر على اختياره لشخصيات قصصه وأحداثها، كما كان لها أثارها 
صدوره عن الشخصية التي  على اللّغة الفصحى، على لغته التي كان يقرب بها ويبعد أحياناً

ته ومكانتها الثقافية واالجتماعية؛ حيث نجد أنحمود كان في بداية م تدور حولها أحداث قص
غة العامية التي تعتبر لغة الشعب فأعطى شخصياته القصصية والروائية لّمسيرته الفنية يكتب بال

عن األوضاع المزرية  صادقاً أدوارها كما هي موجودة في الواقع المعاش بالفعل فكانت تعبيراً
  .والمشاكل المعاشة كما هي موجودة بالفعل في األوساط المصرية

اآلراء "كان يسميه  ترف محمود تيمور بفضل أخيه في إيثار االتجاه الجديد، أو ماوقد اع
ى اآلراء الجريئة بشتّ الًمحم -كما يقول -فقد عاد « : فيقول التي جاء بها من أوربا" الثورية

تخلو من التفاوت، عاطفة  التي كان يتحدث بها إليه وهي أراء كان يستغلها محمود بعاطفتين ال
  رية ـاة المصـذت تتغلغل في الحيـب وعاطفة الحذر، وهي أراء وليدة نزعة ثورية أخاإلعجا

  
                                                 

  .104، ص 2000، 1تطبيق، دار نوبار للطباعة، القاهرة، طاألدب املقارن بني النظرية وال: عبد الرمحان إبراهيم - (1)
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التي كان " المدرسة الحديثة"وتجلب طائفة من األدباء وكتّاب القصة في مصر وخاصة من أتباع 

   )1(.»من روادها " محمود تيمور"و" عيسى عبيد"و" طاهر الشين"
" ألف ليلة وليلة"ده الثقافية في هذه الفترة حكايات وتطلعنا اعترافاته في ما يتصل برواف

 ظّل رومانسياً وكتابته قد شغفته وولّدت في نفسه حساً "مصطفى لطفي المنفلوطي"وقصص 
فيما  –فقد كان  صارماً وواقعياً طبيعياً ن قصصه التي كتبها فيما بعد، والتي اتّجه فيها اتجاهاًيلو

ت األدبية التي كانت تعقد في منزل والده، في قراءة رواية يقضي األمسيا –يقصه هو عن نفسه 
وإنشاء األشعار العربية القديمة، والمالحظ في نتاجه القصصي هي المرحلة " ألف ليلة وليلة"

 Emile" إميل زوال"و De Maupassant Guy"ي دي موباسانغ"ر فيها بكتابات الواقعية التي تأثّ
Zola.  

ؤثرات األجنبية لمؤثرات محلية عملت على تكوين نزعته ويدين محمود بجانب هذه الم
فها التي ألّ ∗"لمحمد حسين هيكل" "رواية زينب: "الواقعية تتمثل في محاولتين قصصيتين هما

 "زينب"اسمها  فتاة مصرية على ةقصال وتدور أحداث 1914ونشرت ألول مرة عام  1912عام
الل عملها في الحقول، وهي فتاة فقيرة جاهدة إلى كسب قوتها من خ ىتعيش في الريف تسع

حامد ابن صاحب المزرعة  حبأتعبها الفقر والعمل إالّ أنّها جميلة ذات يدين ناعمتين وقعت في 
  ها ـادلـان يبـراهيم الذي كـل إلى إبـها تميـدار أن يتزوجها حسين غير أنـاءت األقـوش
  

                                                 
 .105األدب املقارن بني النظرية والتطبيق، ص : عبد الرمحان إبراهيم - (1)
 املنصـورة مبدينـة   حنني اخلضـراء م بقرية  1888 ديسمرب 20، ولد يف مصري شاعر و وأديب سياسي :حممد حسني هيكل - ∗

، حصل على درجة الدكتوراه 1909عام ، درس القانون يف مدرسة احلقوق اخلديوية بالقاهرة وخترج منها يف مبصر الدقهليةمبحافظة 
 سنني، كما عمل بالصـحافة  10اماة عمل يف احمل مصررجوعه إىل  ، ولدى1912عام  فرنسايف  جامعة السوربونيف احلقوق من 

 متثيل السـعودية   توىل ،وغريهم وقاسم أمني حممد عبدهوتأثر بأفكاره، والتزم بتوجيهاته، كما تأثر بالشيخ  بأمحد لطفي السيداتصل و
 ديسـمرب  8تـويف يف   أكثر من مرة، األمم املتحدة، كما رأس وفد مصر يف 1945عام  جامعة الدول العربيةعلى ميثاق يف التوقيع 

 .عاما 68عن عمر يناهز  م 1956
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      ىحديث عيس"و ،مرضالصابتها بإ الرواية مأساوية بوفاة زينب بعدالشعور وكانت نهاية 

  .)م 1930  -1858( "لمحمد المويلحي"∗"بن هشام
جبران خليل "ة شعراء المهجر وعلى رأسهم ر محمود بعدد من الشعراء خاصكما تأثّ

      والذي يحتوي على مجموعة من الخواطر كتبها جبران " األجنحة المتكسرة"في مؤلفه  ∗∗"جبران
المنثور، فعبر فيها عن خلجاته النفسية وأبدى فيها آرائه حول المجتمع على طريقة الشعر 

بأسلوب صادق يحاكي في نبرته نشيد سليمان وسفر أيوب ومواعظ المسيح، فصهر فيها وجدانه 
ووسع فيها أفاق خياله وحمل فيها هموم جميع المعذّبين والمقهورين في األرض، بنزعته 

لها تأثير خاص في وجدان تيمورمزية التي كان الرومانسية الر .  
د يطلعه عليها، والتي كما قرأ محمود عدد من القصص المترجمة التي كان أخوه محم

في اطالعه على خبايا الفن القصصي، وفي بادئ األمر وفي سن مبكرة كان  هاماً لعبت دوراً
 ذلك التي لعبت دوراًيطّلع على القصص البوليسية والتي كانت مالئمة لسنِّه، ومن بين األمور ك

من القصص وكان هو اآلخر  في تكوينه هي الصحف والمجالت التي كانت تترجم عدداً كبيراً
ينشر فيها مقاالته وأعماله القصصية، كما أمدته مكتبة أبيه بروايات غربية مترجمة، وكان 

  ) 1(.»...آتوكنت أميل إلى كتب المغامرات والمفاج «: محمود يميل في تلك الفترة كما يقول
  

                                                 
 امات اهلمذاين يف األسلوب والشكلملقيقة املقامات، وهناك إتباع واضح على طر 1908نشرها املويلحي عبارة عن مسلسل سنة  -∗

نفسه راوي مقامـات   "عيسي بن هشام"ة شخصية لقصكما اختار الشخصية األساسية يف ا ملويلحي فيها األسلوب املسجوع،اختار ا
قف على مواطن القصور والفساد ناقدة تكشف العيوب االجتماعية وتوسخريته  ،ةمليئة بالسخري هلا املويلحي روحاً اهلمذاين، وأعطى

ري يف رسـم الشخصـيات   كـاتو تشخيص الكاريالجه املويلحي إىل وات مة، وبني رجال اإلدارة،يف احلياة العامة ويف دواوين احلكو
  .ةوكان هذا هو قطب طريقته الفنية يف هذه القص واملواقف

وحني بلغ جربان اخلامسة من عمره  1883ولد جربان خليل جربان يف بلدة بشري مشال لبنان يف السادس من كانون الثاين سنة  - ∗∗
كاملة إىل أمريكا ونزلت يف احلي الصيين يف مدينة  بعد سجن والده طرق الفقر أبواب أسرته فرحلتودخل يف مدرسة مار أليشاع، 

 1920س يف سـنة  عاد إىل بوسطن، أس 1901ويف بريوت دخل مدرسة احلكمة، ويف  عاد جربان إىل لبنان 1898يف بوسطن، و
 ، تويف يف مستشفى″بدرمل وز″ ةوتتالت كتبه باإلجنليزي ،ةجنليزيكتاب النيب باإل 1923اصدر يف  هلا، الرابطة القلمية وانتخب عميداً

ي 1930نيسان  10 يس فنسنت بنيويورك يفالقدونقل رفاته إىل لبنان يف نفس السنة ودفن يف دير مار سركيس قرب بشر.  
 .4، ص 1968 ، القاهرة،299كيف أصبحت قصصيا، جملة اإلصالح االجتماعي، العدد : حممود تيمور - (1)
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 Arthur Conan Doyle ∗"السير آرثر كونان دويل"ـ ل "شارلوك هولمز" روايات كما قرأ

حيلهـا    أعجبتـه و وقد فتنته هذه الروايـات  غيرها من الروايات الغربية،و) م 1859-1930(
  .ومفاجأتها التي تشد القارئ إليها وتدفعه إليها

فألفيتني أخلو إلى نفسـي  « : يث نجده يقوللم تلبث قراءته القصصية هذه أن أثمرت، ح
ة هندية األحـداث، بطلهـا ضـابط    وأغلق الباب دوني، وأجلس إلى أوراقي وأقالمي أدبج قص

يجني على فتاة وطنية، فينبري أهلها يثأرون لها وينتقمون ممن أساء إليهـا، وجعلـت    إنجليزي
   )1(.» "الشرف الرفيع"هو  عظيماً للقصة عنواناً

إلى أبيه يطلب إليه نشرها، ولكن أباه لم ينشر القصة، ولعلّه رآها دون مستوى وأسرع 
ةالنشر، ومع ذلك فإن هذه الحادثة تؤكد االهتمام المبكر لمحمود تيمور بفن القص.  

إن تعدد المصادر التي استقي منها تيمور متعددة باإلضافة إلى اطالعه على الغرب من 
ود تيمور بالغرب؟ هل كان عن طريق الترجمة أو االتصال باب واسع، لكن كيف تأثر محم

  المباشر بالثقافة الغربية؟
                                                                                

   
  

                                                 
       وقـد درس الطـب    ولد من عائلة ليست بغنيـة  اسكتلندا، –بادنبورغ ) دويل ( ولد  .مبتدع شخصية شارلوك هوملز اخليالية - ∗

ـ  رثرآوبعد مثان سنوات من العمل يف الطب فكر ) جوزيف بل . د ( دنبورغ و تأثر كثريا بشخصية أستاذة إيف جامعة  ة بكتابة قص
 خـرى أة ترحيب من قبل الناس مما شجعته على طرح قص والقت "الغرقة ذات اللون القرمزي"ه له بعنوان ام بكتابة أول قصق وفعالً

د قتلـها  ارأشخصية ولذا  ا قد حازت على شهره أكثر منهأشارلوك هوملز فهو يعتقد  املبتكرةصراع مع شخصيته  عاش دويل حياة
عتراضات من قبل مجهوره وحمبيه وقام اه القى نأ إالّ) شارلوك هوملز  قضية( وفعالً حصل ذلك بالفعل حيث قتلها يف روايته الشهرية 

         رياضياًواد حيتان ، صيو،  مؤرخاً كانمليئة باملغامرات و ةمتغري ةحيا عاش دويل ،عاد الشخصية للحياةأورائعة حيث  حبركة مذهلة
  .اليت اتبعها يف رواياتهثبت براءما باستخدام نفس األساليب أعندما  رجلني من املوت شنقا بإنقاذوقد قام  حربياً مراسالًو

 .06كيف أصبحت قصصيا، ص : حممود تيمور - (1)
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  .تأثره بالغرب :ثـالـث الثـالمبح

ه بالمرض سافر بعد اطالع محمود تيمور على الثقافة العربية واإلسالمية وبعد إصابت
إلى سويسرا بغية المعالجة وهناك اطلع على األدب الروسي كما سمح له ذلك أن يتذوق روائع 

  .األدب الفرنسي في أعمال أكبر األدباء والشعراء من رواد المذهب الواقعي والطبيعي
في اق اتصال تيمور تعمة الفرنسيألدب القصصي من جهة واألدب العالمي وخاص   
        منذ  ثيرد تيمور الذي كان يمارس عليه أكبر التأخرى عن طريق أخيه محممن جهة أ

ه تلدراسة الحقوق، لكن ميوال 1911د تيمور قد سافر إلى فرنسا سنة كان محم «: الصغر
األدبية جعلته يهمل دراسة الحقوق وينصرف إلى األدب خاصة والمسرحية يعب منها ة القص

البلد ما طالع من التعبير عن اإلنسان العادي والتعاطف معه، وهاله ، وقد جذبه في هذا عباً
ذهب ببذرة ديمقراطية نمت هناك  ،)في كل من فرنسا ومصر(الفارق بين الحياة االجتماعية 

وشعر [...] فمالئته نفسه بالمشاعر واألفكار اإلصالحية وحفزته على الثورة األدبية  فكرياً نمواً
بر على يع األدب ال أن(...) ، كانت المشكلة في نظره قوياً شعوراً بمشكلة األدب في بالده

  )1(.»البيئة المصرية 
نمت عند محمد تيمور روح التغير وهذا من خالل نظرته المقارنة لمجتمعين األول 

أن يصلح ما هو  رادفأمتحرر فيه الحرية الفردية والثاني مستعبد يسيطر عليه الجهل واألمية 
ه نّأو األدب في مصر اليعبر عن األفكار التحررية ففي نظره أن ،م بثورة أدبيةموجود والقيا

عبارة عن ترهات فرأى أن عقول ويخرج المجتمع من جهله ر الوِنَاألدب الحق هو األدب الذي ي
  ره بالفعل ه البد من التعبير عن الحياة االجتماعية بأسلوب واقعي وكان هذا ما صونّأ ىبمعن

  .لقصصيفي فنه ا
وكان في تلك الفترة يراسل أخاه محمود ويطلعه على اآلراء والمعارف الجديدة التي 

إلى إنشاء أدب قومي مصري  وفعالً اكتشفها هناك، وعندما رجع إلى مصر بدأ يدعو قوالً
  .صميم يستقي مادته من المجتمع

                                                 
  .25، ص 1971، 1مقدمة مؤلفات حممد تيمور، اهليئة املصرية للتأليف والنشر، القاهرة، ج: حممود تيمور - (1)
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ها مدرسة ي، إنّبشكل غير مباشر، على األدب الغرب د تيمورمنها محمو نافذة أخرى أطّل

    المهجر فقد انتشر في مصر أدب هذه المدرسة التي أنشأها اللبنانّيون المهاجرون إلى 
األجنحة "، وبكتابه "جبران خليل جبران"ة بعميدها خاص أمريكا، وكان محمود تيمور مفتوناً

 ن من األدب لوناًو، إذ كان هذا اللّ"الشعر المنثور"كتاباته األولى من نوع  كانت ، وقد"المتكسرة
   األشكال األولى التقليدية السائدة، وهو ما كان يستجيب لتطلعات جيل الشباب  ىتخط جديداً

قرأنا فيها " الفنون" ىوجماعته مجلة تدع" لجبران"وكان  «:محمود تيمور  في تلك الفترة يقول
في الفكرة والقالب، هذا  األدب الذي حاول أن يخرج عن نطاق التقليد من األدب، جديداً لوناً حقاً

خرج فيه عن بعض القواعد  جديداً األدب كان يستمد وحيه من الغرب، وقد استحدث له أسلوباً
   فهو دم جرى [....] غة ونهج المنهج اإلفرنجي، فاستعذبناه لطرافته وشذوذه عن المألوف اللّ

  )1(.»فيه حياة جديدة  في عروق أدبنا المحافظ، فنشط ودبت
نتقال واالطالع عن األدب الفرنسي، حيث االثر في أور لمرض محمود تيم كما كان

 ]...[حادث المرض كان بداية طور جديد في حياتي األدبية  ريب فيه أن ا المفم «: نجده يقول
هتجالزراعية اتّ بعد أن كنت اعتزمت التخصص في الشؤون، فحياتي تماماً ىر مجروتغي   

  )2(.»ل إلى دراسة األدب في المنز
 )م1918-1917(في األدب الفرنسي خالل السنة  خذ في هذه الفترة دروساًأه نّأوال شك 

       طبعت حياته وساهمت  ىأخرغة الفرنسية، حادثة فيه دروس باللّ راس كتبيؤكد ذلك ك
سعيد "من ابنة  1919في تدعيم اهتمامه باألدب الفرنسي، فقد تزوج محمود تيمور في ديسمبر 

غة الفرنسية، كما ، مدير التشريفات بالقصر الملكي، وكانت هذه األخيرة تحسن اللّ"قار باشاذو الف
  .له في تعلم الفرنسية كانت دعماً

  
  

                                                 
  .20ص  ،1939املعارف ومكتبتها، القاهرة، فرعون الصغري، املقدمة، مطبعة : حممود تيمور - (1)
  .23، 22ص  عة الكيالين الصغري، القاهرة، دت،والتاريخ، مطب ةأدب حممود تيمور للحقيق: حممود بن الشريف - (2)
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والفرنسـي   خر دعم معرفة محمود تيمور بالغرب وباألدب الغربي عموماًآهناك عامل 

ـ ها رحالته، فقد تمينّإ ،خصوصاً ي مصـر بازدهـار أدب   ز الثلث األول من القرن العشرين ف
يشـبه   الرحلة، كانت الحضارة الغربية هي النمـوذج، وأصـبح السـفر إلـى أوربـا شـيئاً      

لى فرنسا خاصـة، وكانـت   إو ؛ وهكذا سافر عدد كبير من األدباء إلى أوربا)الموضة(التقليعة
سـافرت  فترة من الزمن في سويسرا، ف زوجة محمود تيمور مريضة، ونصحها األطباء باإلقامة

ومكث بها سنتين  ، وهكذا سافر إلى أورباهو أيضاً ت زوجها معها الذي كان مريضاًيها وجرإل
          له بـالتعرف عـن كتـب فـي األدب الغربـي حيـث نجـده         توكان سفره هذا فرصة سمح

قرب اتصـال، وطـالعتني أثنـاء    أالحديث  تفرغت للقراءة، واتصلت باألدب األوربي «: يقول
خبرتي بالحياة ومعرفتي لها قد اتسـعت   كما أن(...) ت ومناظر هزت نفسي إقامتي هناك مرئيا

  )1(.»وتنوعت 
 *"وفخأنطوان تشي"باألدب الروسي، وبقي تحت تأثير  كما تأثر محمود تيمور أيضاً

A·P·Tchekhov″" 1939 الواقع، فهو يكتب في عام ة الذي كان يكتب بالنظر إلىخاص     
ة الروسية غير قطعة لروسي بعنصر الصدق والبساطة، فما القصيمتاز القصص ا «: قائالً

  )2(.»منتزعة من نفس صاحبها ومن مشاهداته يعرضها في غير كلفة وال زخرف 
إلى نفس الموضوع، موضوع تأثره باألدب الروسي في إنتاجه  1958ويعود في سنة 
ف على األدب أت أتعرحينما بد «: ةوف من بين كتابه خاصختشي إلى القصصي فيقول مشيراً

  العظيم فشغفت بقصصه التي أصبحت  ∗"وفختشي"العالمي واختار للقراء أحسن مؤلفاتهم عرفت 
                                                 

  .28فرعون الصغري، املقدمة، ص : حممود تيمور - (1)
 .91عبد الرمحان إبراهيم، األدب املقارن بني النظرية والتطبيق، ص : نقال عن - (2)
    ، من أب تـاجر ينحـدر   1860على ضفاف حبر أزوف يف سنة " تاجانرويج"ولد يف  )A.P.Tchekhov(وف أنطوان تشيخ - ∗

حيث عكف علـى   ،1879التحق جبامعة موسكو يف سنة  انتهى من الدراسة يف مدرسة املدينة الثانويةمن أصل من العبيد، وبعد ما
حىت 1886فقد ظهرت يف وقت مبكر، ومل تكد سنة، "انطوشا تشيخوفة"اليت كان يوقعها باسم  ىلا قصصه األودراسة الطب، وأم،

الذي أصبح " سوفورين"لفت إليه أنظار الناشرين الذين من بينهم  كبرياً نشرت جمموعة منها يف كتاب خاص وهذا الكتاب لقي رواجاً
ة وف برحلـة إىل جزيـر  ، قـام تشـيخ  1890ويف سـنة  "ايفـانوف " صديقا له فيما بعد، ويف سنة أخرجت مسـرحيته األوىل 

= كلها تتسم 1886، إن قصصه اليت كتاا قبل "سخالني جزيرة"وقد كان نتيجة هذه الزيارة كتابا بعنوان  " Sakhalin"سخالني
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بالنسبة لي مصدر المعرفة واإللهام، وقد ارتبطت في ما بعد بكل اآلداب الغربية، وبفضله 

 Mikhailovich ∗∗دوستويفسكي ميخايلوفيتشو L.N.Tolstoi ∗أحببت كذلك تولستوي
Dostoevski كتاب روسيا اآلخرين العظام، وحتى يومها هذا أوثر األدب الروسي  وغيرهم من

   )1(.»...ةوف بالمكانة السامية بين أساتذة القصختشي وأحفىاإلنساني في صورته الرفيعة 
   واضحاً وتعد قراءات محمود تيمور في األدبين الفرنسي والروسي خاصة قد أثرت تأثيراً

  :لقصصي من ناحيتينعلى نتاجه ا
في انتقاء الشخصيات واألحداث  ىقصصه كما يتجل) تكنيك(لفرنسي في تأثير األدب ا -

في كتابة ) تكنيك المذهب الطبيعي(تها وبعبارة أخرى اردها إلى أسبابها ومكون وفي
ي دي موباسان غ" في قصص ىيتجل ة كماالقص "Guy De Maupassantإميل "، و    
 ." Emile Zolaزوال

  
  

، كما له العديد من الروائع اخلالدة مـن  االحتاد السوفيايت سابقاً يف بطابع املرح والدعابة وهذه القصص أوسع عمله األديب انتشاراً=                                                                                                                                                                  
  . ، تويف يف الغابة السوداء1904خل، ويف إ"...القرويون"و "املرتل"و "مدرسة األدب"و "6عنر رقم " بينها
، وينحدر تولستوي من أسرة 1828يف سنة " طوال"يف والية " ياسنايا"ولد يف ) L.N.Tolstoi(ليون نيكوال يفتش تولستوي  - ∗

ويف  كتب روسو وغريه من أعالم الفلسـفة ، قرأ "كازان"، سجل نفسه يف جامعة 1844ارستقراطية عريقة من أصل أملاين، يف سنة 
،كما " الطفولة"ة بعنوان وهو عبارة عن قص أدبياً شرع يف الكتابة وأمت عمالً 1851الدراسة اجلامعية ، يف سنةختلى عن  1847سنة 

اليت بـدأها يف  " احلرب والسلم"أشهر رواية اختذها منربا لنشر أرائه احلديثة يف التربية والتعليم، وله  "ياسنايا بو لياسنا"صدر صحيفة أ
  ".أنا كرنينا"شرع يف كتابة روايته العظيمة  ،1873، ويف سنة 1869يف سنة  ، ومل ينته منها إال1864ّسنة 
 كتوبر، من أب ينتمي إىل أوكرانيا تلقى، ولد يف موسكو يف أ)Mikhailovich Dostoevski( ميخايلوفيتش دوستويفسكي - ∗∗

، حصل على رتبة ضابط يف اجليش ولكنه عقب ذلك ترك اجليش لكي 1841يف موسكو يف مدرسة اهلندسة العسكرية، ويف تعليمه 
كان خميبا آلمال النقاد "املزدوج" ته الثانية، ونشر قص"الفقري"اليت حتمل عنوان  ، أمت قصته األوىل1845ة، ويف سنة يكرس حياته للكتاب

اسـتطاع   1856حبس عدة مرات وابتدأ من سنة ة الطويلة يف األدب الروسي مث عاد إىل اجليش وصتأثر بالكاتب جوجول رائد الق
"       اجلرميـة والعقـاب  "و"مرتل املوت" املهانون واروحون"الكاتب استئناف عمله يف الكتابة كانت له العديد من القصص من بينها 

  .خلإ"...الشياطني"و
  .107دب املقارن بني النظرية والتطبيق، ص األ: عبد الرمحان إبراهيم - (1)
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      تلك البساطة والصدق في عرض صفحات الحياة دون كلفة  «:حيث نجده يقول 

على ) يصوره(وهما يجعالن من قصصه لوحات رائعة نابضة بالحياة للواقع الذي  زخرفوال 
 التي يعيش فيها الطيبون مع األشرار جنباً ،A.P.Tchekhov ″وفختشي نأنطوا″مثال لوحات 

  .)1(» يشون في الحقيقةكما يع إلى جنب تماماً
     وف وهو نفسه العالم الذي يصوره محمود تيمور في قصصه وأبطاله خهو عالم تشي هذا
 ن يحوالن بينهم وبين تغير حياتهموف المتميزين بالسلبية والخوف وهذان العامالختشي هم أبطال

     ل في هذا ولع وهو عالم واقعي كان تيمور يجد متعة عظيمة في مجرد مراقبته وتصويره،
  .هم أبطال من بيئته في مصروف وكأنّخه يجد أبطال تشيفسر قول تيمور أنّي ما

ي دي موباسان وإميل زوال منهجيهما في اختيار غذهب الواقعي، فقد أخذ عن متأثره بال -    
 شديداً الشخصيات واألحداث الشاذة من واقع الحياة الذي كان يحرص على االقتراب منه حرصاً

ة من حياة العامة اقتراب القص إن «: يمل من ترديد الدعوة إلى تصويره في مثل قوله وال
  )2(.» قوياً تأثيراً يمنحناً

ي دي موباسان بصفة خاصة وربما استطعنا فهم هذا غتأثره في هذا الجانب ب ىوقد تجل
فاموباسان ي دي موباسان ومحمود تيمور غالتأثير وتحديد معالمه إذا ما قارنا بين عالمي 

      لتجاربه المتتابعة  يعرض علينا في قصصه جميع األوساط والنماذج البشرية التي كانت مسرحاً
  وصغار الطبقة المتوسطة من النورمنديين أو الباريسيين أو أصحاب الملوك  امندينورمن فالحي 

، التشوبه القسوة رائعاً موجزاً أو المستخدمين، كما يصور لنا بعض النماذج السوقية تصويراً
   عالم محمود تيمور القصصي  وال تمتزج به روح المودة، وهذا العالم يشبه من قريب جداً

شيخ ال"وهما  1925هما في سنة تان نشركما يتجلى بصفة خاصة في مجموعتيه القصصيتين اللّ
 لتقطاالذي  وللعنوانين مغزاهما، فهما يشيران إلى طبيعة الوسط االجتماعي" العم متولي"و"جمعة

  ل، مرض ـجه(المصرية الفقيرة  منه المؤلف أبطال قصصه وأحداثها وهو يمثل عالم الطبقات
                                                 

   .116عبد الرمحان إبراهيم، األدب املقارن بني النظرية والتطبيق، ص : نقال عن - (1)
  .113 ص: املرجع نفسه - (2)
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نا نستطيع أن نرد عناصر هذا ، على الرغم من أنّ)األمل ،رشوة، نفاق، رياء، ضياع ،فقر

ية في ة الواقعاب القصاالتجاه الواقعي في قصص محمود تيمور إلى هذه الطائفة المختلفة من كتّ
، كما أن هذه العناصر برزت بشكل واضح في أعماله القصصية األدبين الروسي والفرنسي

  .والروائية والمسرحية، كما وسمت هذه العناصر أعماله النقدية، وجعلتها أكثر موضوعية
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  ).المصطلح، الموضوع، الشكل وعناصرها(األقصوصة :يـانـل الثـالفص
  .ومفهومها في األدب العربي إشكالية المصطلح :حث األولـالمب

القص جديد، لهذا طرحت بحدة مشاكل ة القصيرة جنس أدبي من المعروف أن
المصطلحات المناسبة وحدود هذا الجنس والزالت تطرح في األدب الغربي، وهي مشاكل 

ابتد الّإة طريقا لها فيه تطرح بحدة أكبر في األدب العربي الحديث حيث لم تشق القصاء       
لوا على التمكين من عشرينيات القرن الماضي، وقد اصطدم رواد المدرسة الحديثة الذين عم

للقصطدموا بمشكل وضع المصطلحات الخاصة لهذا الجنس األدبي الجديد، وهو ة القصيرة، اص
ه أهمية أوالوه محمود تيمور الذي شغلته القضايا النظرية الخاصة بهذا الجنس، مشكل أوال

له أعما يان يسمي دي موباسان الذي لم تكن تشغل باله هذه المسائل فكغكبيرة على عكس 
أو قصص بل أحدوثات وطرف دون تفريق، ولم يكن مشكل التسمية هذا يطرح على  يصأقاص

ه ه لم يدرك بوضوح أنّموباسان الذي رأينا عدم اهتمامه الكبير بقضايا نظرية النوع، خاصة أنّ
ودفعها إلى مرتبة جنس أدبي قائم بذاتهمكتمالً ة شكالًكان بصدد منح األقصوصة والقص ،    

المدرسة الحديثة"أعضاء ه مع على العكس من ذلك، تمام الوعي بأنّ ،يمور فقد كان واعياًا تأم "
بصدد إدخال جنس أدبي جديد مأخوذ من أدب أجنبي إلى األدب العربي، لهذا فقد  اآلخرين

ة واألقصوصة  في شكلها الحديثطرحت قضايا التسمية على رواد القص.  
ية عدد كبير من المصطلحات الخاصة بمختلف أنواع غوية العربيوجد في التقاليد اللّ

  جيداً عاًالفيها اطّ لعاًالقص التي عرفها األدب العربي القديم، وقد ذكر تيمور الذي كان مطّ
          على هذا األدب، ذكر العديد من المصطلحات في مقالة عن القصص في األدب العربي 

 ∗"خبر"و ″نادرة″و" حكاية"و ″مثل″و" سيرة"و" خرافة"و" سمر"و" حديث"و" قصة" «: منها
  )1(.» "مقامة"و

  
                                                 

  ."احلادثة"أو " اخلرب"والذي يدل على من ينقل " اخلرب"املشتق من " اإلخباري"يذكر تيمور حىت مصطلح  - ∗
 .69 ،68املطبعة النموذجية، القاهرة، دت، ص  دراسات يف القصة واملسرح،: تيمورحممود  - (1)
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     قليالً وأ لكن أغلب هذه المصطلحات التي تدل على أنواع من القص تختلف كثيراً

ها الغربي الحديث، لم يكتب لها االنتشار وقد عمل األدباء العرب المحدثون لة في شكعن القص
      عملوا في نفس الوقت  ة في شكلها الغربي،للقصلتمكين في األدب العربي لالذين عملوا 

واإلنجليزية  غتين الفرنسيةتقابل المصطلحات المستخدمة في اللّ التي على وضع المصطلحات
فشحذوا بواسطة االشتقاق مصطلحات جديدة أو استخدموا مصطلحات أخذوها من التقاليد 

لكن نظرا لصعوبة ضبط الحدود بين أنواع  هم شحنوها بمضامين جديدة،غير أنّ ،غوية العربيةاللّ
 للجدل فقد ساد نوع من التذبذب  التي التزال مثاراً) ةاألقصوصة والقص : (بعض القص مثل

  .في مجال المصطلحات المناسبة
لنشاطه األدبي بهذه المشاكل المرتبطة  ىولوقد اصطدم محمود تيمور منذ السنوات األ

ز بين مختلف أنواع يئل الذين حاولوا ضبط الحدود والتميبالمصطلحات؛ ولعله كان من األوا
ات الغربية والمثل تأثير الدراس القص الحديث ووضع المصطلحات المناسبة لها، والشك أن

في طريقة إدراكه لهذه  أساسياً ي دي موباسان القصصية قد لعبت دوراًغآثار الذي قدمته 
إدراك تيمور لهذه التمايزات  حها، لكن يبدوا أنفي المصطلحات التي اقتر مومن ثَ التميزات،

ه لم يكن يميز نّأ، فالظاهر ىفي نفس المستو بها لم يكن دائماً مه في المسائل المرتبطةوتحكّ
ة والقصConte (( األقصوصة بين ،ىالنظرية والنقدية األولفي كتاباته  واضحاً تميزاً

)Nouvelle( ؛ ويالحظ المتتبع لهذه الكتابات نود في استخدام عا من التذبذب والترد
  .المصطلحات

الحكاية  ىداللة علللحيان هو الذي استعمله تيمور أغلب األ" األقصوصة"كان مصطلح 
     األقصوصة  «:ى ولفقد كتب في مقدمة مجموعته القصصية األ )Récit Court( القصيرة

ة القصيرة وهي تقابل بالفرنسية لفظةهي القص "Contus" نجليزيةوباإل "Short Story" «.)1(  
ومن هذا القول يتضح أن واعتبرهما  ة القصيرة واألقصوصةتيمور لم يميز بين القص
شيء واحد على عكس نقاد القصة المحدثون الذين ذهبوا إلى القول أن ة األقصوصة هي القص  

                                                 
 .1925الشيخ مجعة، املقدمة، املطبعة السلفية، القاهرة، : حممود تيمور - (1)
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اجع إلى أزمة وفي الحقيقة كل هذا ر ة القصيرة،وهي على العكس من القص القصيرة جداً

  .المصطلح التي يعانون منها في عملية الترجمة
ه نّأ يبدوا ما ىلداللة علل" قصوصةاأل"لكنه يعود فيستخدم في نفس النص لفظة 

)Nouvelle( يشير على المصطلح الفرنسي ونجده يقول دون أن : »األقصوصة  ورأى أن
تمأل  األقصوصة الصغيرة التي الما محل الرواية القصصية الطويلة، وال أعني  ستحل يوماً

   )1(.»غير بضع صفحات ولكني أقصد األقصوصة التي تبلغ العشرات من الصفحات 
في المقدمة الطويلة التي أصدر  "األقصوصة"ستعمل مصطلح اتيمور عاد و غير أن    

حتى بها مجموعته القصصية الثالثة والتي تناول فيها نشوء القصص وتطورها منذ أزمنة بعيدة 
ة، بينما مختلف أنواع القصص القصير ىللداللة علالوقت الحاضر، استعمل هذا المصطلح 

      يلة بما فيها الرواية، وهكذا كتبلداللة على القصص الطول" ةالقص" مصطلح استخدم
  )2(.»ة القصيرة األقصوصة هي القص «:يقول

     هذه األقصوصة  نوأرجع مصادرها إلى األساطير واألقاصيص الخرافية، وأكد أ
ها أصبحت مع تطور اإلنسان أكثر أنّ به مع هذه األساطير والخرافات إالّمع احتفاظها ببعض الشّ

  .إنسانية إذ جعلت بعض أبطالها من اآلدميين وبعض أحداثها من حوادث العصر
            لداللة على الحكايات الخرافية ل أيضاً" األقصوصة"واستخدم تيمور لفظة 

ى فظة نفسها على تلك الحكايات التي ترو، كما أطلق اللّ"حية الزرقاءلّصاحب ال"و "الغول": مثل
لكنه يعود فيطلق عليها لفظة " حواديت" بالعامية المصرية ىللصغار والتي تسم"في مكان " ةقص

 فظتين معاًلّواستعمل ال للحكاية عموماً ة مرادفةًه يستعمل لفظة قصنّأخر، وفي هذه الحالة يبدوا آ
"لسنة أوالقصص الخرافية التي تدور على  في حديثه عن المالحم" ة واألقصوصةالقص

  ".ألف ليلة وليلة" :والحكايات العجائبية مثل" كليلة ودمنة" :الحيوانات مثل
                                                 

 .املقدمة الشيخ مجعة،:حممود تيمور - (1)
 .2، ص 1926 الشيخ سيد العبيط، املقدمة، املطبعة السلفية، القاهرة،: حممود تيمور - (2)
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أمبعض األعمـال الروائيـة   ة لا بالنسبة لألدب القصصي الحديث، فقد أطلق تسمية قص

) م  Dante Alighieri )1265-1331 "دانتـي اليكيـري  "ـ ل ∗"يديا اإللهيةالكوم: "الطويلة مثل
ـ  ∗∗"دون كيخوته"و روبنسـون  "و) م  S. Cerantes   )1547-1616"سـافدرا سـرفنتس  "ـ ل

 "بوكاتشيو"ـ ل ∗∗∗∗"الديكاميرون"ي كتاب بينما سمDamiul Dufou " ديفو لدانيا"ـ ل ∗∗∗"كروزو
Giovanni Boccaccio أقاصيص مجموعة، وه�.  
و" األقصوصة" « :هناك أربعة أنواع من القصص يرى تيمور أن"الرواية"و" ةالقص "

  )1(.»" الحكاية"و
 ىة تسموالقصRoman" ،"بالفرنسية  ىتسم « :كما يقول" قصوصةفاأل"وهكذا 

"Nouvelle" «.)2(  
ق واضح يفروفي هذا يتميز تيمور عن أغلب الكتاب والنقاد العرب الذين لم يقيموا أي ت

للداللة عليهما واحداً مصطلحاً إالّ ة ، ولم يستخدموا عموماًبين األقصوصة والقص.  
  

                                                 
الشاعر بـدأ يف   م، ويرجع أن1555ّبعده يف طبعة عام " اإلهلية"فحسب، مث أضيف وصف " االكوميدي"ها اقد مس" دانيت"كان  - ∗

اجلحيم، املطهر، اجلنة : م، واستمر يف نظمها سنني كثرية، يصعب حتديدها، وامللحمة مكونة من ثالثة أجزاء1307نظمها حوايل عام
  .اوية، وكل جزء مكون من ثالث وثالثني نشيدا، مع مقدمة يف نشيد واحد، فامللحمة إذن مكونة من مائة نشيداألرضية و السم

هذه الفئات كلها  ،...والتجار شعراء، وأثرياء الريف، والقساوسة،والفارس املغوار وال ييف قصة دون كيخوته يقابلنا األرستقراط - ∗∗
 اخلسيسة، ويصور عواطفها وآماهلـا  أفرادها ليستجلي ما فيها من الدوافع النبيلة واحلوافزيصور سرفنتس سلوكها ويتغلغل يف نفوس 

ذع الذي يوجهه إىل اتمع بطريقة زفرات والنجوى والكالم الشعري املؤثر وبالنقد الالّالقصص والوالكتاب غين باحلوادث واملهازل و
  .غري مباشرة يف كثري من احلاالت

∗∗∗ - مث جناته منها على يد حبار إجنليـزي  " شيل" يف جزيرة أربع سنني" سيلكريك"حار اإلجنليزي دور حول بقاء البة تأحداث القص
احلقيقية عـام  " سيلكريك"ة قص" روجريس"يف عادته وأخالقه، وقد نشر البحار اإلجنليزي اآلخر  آخر، بعد أن كان قد أصبح متوحداً

  ".دانيال ديفو"تأثر ، و ا 1709
  .ذعةقصص اإلنتقادية الالّال من وهي جمموعة) 1374ت (ون أو األيام العشرة لبوكاتشيو اإليطايل ريالديكام - ∗∗∗∗
 

 .99دراسات يف القصة واملسرح، ص : حممود تيمور - (1)
  .100، 99 ص: املصدر نفسه - (2)
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كفن نثري مستقل بذاته يقول تيمور" األقصوصة"ا إذا أردنا تعريف أم: » ا فأم

من  ة قصيرة يعالج فيها الكاتب جانباًفهي قصConte" " األقصوصة أو ما يسمونه بالفرنسية
 كل جوانب هذه الحياة، فهو يقتصر على سرد حادثة أو بضع حوادث يتألف منها ال الحياة،

 الموضوع مع قصره ال يجب أن يكون تاماً على أن.ومقوماته موضوع مستقل بشخصياته
    ببراعة يمتاز بها الكاتب  من وجهة التحليل والمعالجة، وال يتهيأ هذا إالّ ناضجاً

   )1(.». األقصوصي
من الحياة االجتماعية  ها تعالج جانباًأنّ ىرأتيمور في تعريفه لألقصوصة والمالحظ أن 

ها العتبارها تسرد حادثة أو مجموعة من الحوادث في فترة مكانية و زمانية، وإذا أردنا كلّ ال
تتناول  يتورط في معالجة موضوع واسع، كما يجب أالّ اعتبارها فن يجب على الكاتب أالّ

هذه األمور مجتمعة تفقد األقصوصة قوامها الطبيعي، والكاتب  ، ألنمتشعب الفروع موضوعاً
وهذا  طرافالقصصي المجال أمامه ضيق لذا يجب عليه التركيز وال يأخذ موضوع مترامي األ

  .باحترام المساحة النصية مقارنة بالحيز الزماني والمكاني
أمكما  ،والرواية والحكاية ة واألقصوصةا إذا أردنا أن نعرف الفرق ما بين كل من القص

ن يعطينا الفرق بين كل فن أجل أف كل واحدة منها من ه عرنا نجد أنّرآها محمود تيمور فإنّ
ة، واسمها ا القصمأو«  :ةيقول في تعريف القص همن الفنون األدبية المذكورة، حيث نجد

"Nouvelle "تب جوانفهي التي تتوسط بين األقصوصة والرواية، وفيها يعالج الكاا ب أرحب مم
  ءيتطورها في ش ىلا، فال بأس هنا بأن يطول الزمن، وتمتد الحوادث ويتوىيعالج في األول

  )2(.»...من التشابه
ا بالنسبة إلى نظرته إلى الرواية فنجده يقولأم: » ىا الرواية وهي التي تسموأم 

"Roman "ًأكثر، فال  ياة تامة واحدة أوبح أو أكثر زاخراً كامالً ففيها يعالج المؤلف موضوعا
  وميدان الرواية  ،...وقد ألم بحياة البطل أو األبطال في مراحلها المختلفة يفرغ القارئ منها إالّ

                                                 
  .100 ،99دراسات يف القصة واملسرح، ص : حممود تيمور - (1)
 .100 ص :املصدر نفسه - (2)
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فسيح أمام القاص يستطيع فيه أن يكشف الستار عن حياة أبطاله، ويجلو الحوادث مهما تستغرق 

  )1(.»...من الوقت
ا فيما يخص الحكاية فإنّأمواسمها «  :فها بقولهه قد عر"Récit "ّتسوق واقعة  وما هي إال

أو وقائع حقيقية أو خيالية، ال يلتزم فيها الحاكي قواعد الفن الدقيقة، بل يرسل الكالم كما يواتيه 
           صـاحبها يعـرف بالحكـاء   و والحكاية في األكثر تكون منقولة عـن أفـواه النـاس،   ...طبعه

  )2(.» السمر أو
كل جنس من هذه األجناس األدبية تشترك كلها  ن خالل هذه التعريفات أنوالمالحظ م

هذه األخيرة  أن إالّ) الشخصيات، الزمان، المكان، األحداث(في عناصرها التركيبية أو البنائية 
ة هناك اختالفات جوهرية بين كل من القص أن تحتل مكانة وسمة خاصة، فنجد مثالً

واألقصوصة والرواية من جهة ثانيةة واألقصوصة من جهة والقص، تتوسط بين  ة مثالًفالقص
 ا يعالج الكاتب جوانب أرحب مما يعالجها في األقصوصة فال بأس هاألقصوصة والرواية وفي

ا الرواية فتكون فيها ء من التشابك، أميأن يطول الزمن وتمتد الحوادث ويتوالى تطورها في ش
      ها تختلف وبالنسبة للحكاية فإنّ ،"ةالقص"تها سابقع من أكبر وأوس اًاألمور المذكورة سالف

  .ون عن طريق المشافهة ويتغلب فيها الجانب الخرافيكَعن األجناس األدبية األخرى، إنّها تُ
األقصوصة  من محمود تيمور من خالل إعطائه التعريفات لكل بأن قولالوهكذا يمكن 

توضيح وإبراز الفرق بين هذه الفنون وبإبراز معالم ة والرواية والحكاية كان بغرض الوالقص
جل اجتناب الخلط بين هذه الفنونأة والرواية من كل من األقصوصة والقص.  

  
  
  

                                                 
 .100ص  دراسات يف القصة واملسرح،: حممود تيمور - (1)
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  ).الموضوع(األقصوصة  :يـانـث الثـالمبح

ته القصيرة، لذلك يعتبر الموضوع أحد الركائز األساسية التي يبني عليها السارد قص
     نا األقصوصة، غير أنّ مءياليان يقوم بالبحث عن الموضوع الذي نجده في كثير من األح

ي دي غإذا أردنا أن نسلط الضوء على الطريقة التي يقوم من خاللها كل من محمود تيمور و
نا نجد موباسان يقدم لنا أقصوصته من عدم، وهو أمر موباسان باختيار مواضيع قصصهما، فإنّ

وهذا  ا محمود تيمور على شاكلة موباسانصيص التي كتبهيتجسد بوضوح من خالل بعض األقا
 قها ثالثاًإلعادة زوجته التي طلّ" مولويا" و "رجل يستفتي"ما الحظناه في أقاصيص تيمور مثل 

ورجالن  ،بجواز ذلك بعد أن منحه بعض الدراهم" المولوي"ويحصل على مبتغاه فيفتي له 
  .قتيهمافقا على تبادل عشيثريان أصابهما الملل فاتّ

ها قليلة يتراوح عددها بين نقول عن الشخصيات في أقاصيص تيمور على أنّ ويمكن أن
اثنين وأربعة في أغلب األحيان، وسنكتفي بذكر بعض األمثلة التي تبدو لنا ذات داللة خاصة 

 )ثالث شخصيات" (تنعق البومة" ،)شخصيتان" (تاج من ورق"، )خصيتانش( مثالً" الشيخ جمعة"
ف محمود تيمور في بعض لم يوظّ « ":محمد زغلول"بعض األقاصيص كما يقول بل أن 
  )1(.»"ليلة الهنا"أكثر من شخصية واحدة مثل  هقصص

الشخصيات الهامة ال يكاد يفوق عددها  وعندما يوجد عدد أكبر من الشخصيات، فإن
ها ثانوية جداًا بقيت الشخصيات فإنّالثالثة، أم ال تعدوا أن تمر لكرام أو تقول كلمةًا مر        
  .ثم تمضي

وإضافة  اثها وفيها عدد قليل من الشخصياتبساطة في أحدالكما نلحظ عند محمود تيمور 
ة عند موباسان؛ فهناك عدد كبير إلى هذا وذاك نجدها تتميز باإليجاز مثلها مثل القص        

من مجموعة "سيدنا"، "توددالست : "عشر صفحات من مثل ىمن األقاصيص عند تيمور ال تتعد
من مجموعة " شيخ الحاج علي"، "ىذكر"، "عم متولي"من مجموعة " مغفل"، "الشيخ جمعة"
  شفاه "، "أبو طويلة"، "العيد له ضحية"، "شفاه غليظة"من مجموعة " قبلة الساق"، "الشيخ عفا اهللا"

                                                 
 .195، ص 1973دراسات يف القصة العربية احلديثة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مارس : حممد زغلول سالم - (1)
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 عشر صفحات ىال تتعد صيص، فكل هذه األقا"بنت اليوم"من مجموعة " اليد السوداء"، "ظامئة

من مجموعة " الباب المغفل: "خمس صفحات من مثل ىا نجد بعض األقاصيص عنده ال تتعدكم
أبو علي "، "بنت الشيطان"من مجموعة " على الجياد"، "ليلة العرس"، "مكتوب على الجبين"

  ".شفاه غليظة"من مجموعة " الطابور الخامس"، "وزجاجة الكونياك
منها ينتمي  كبيراً عدداً يجاز الكبير وأناإلألقاصيص التي تتميز بوتكشف معاينة هذه ا

" بنت اليوم"، "حكاية أبو عوف"، "البارونة أم أحمد: "لمجموعات تيمور القصصية األخيرة مثل
ذلك أن ة القصيرة بأعداد كبيرة على العكس من موباسان الذي بدأ تيمور واصل كتابة القص

ات األخيرة من حياته، عن الجنس القصصي القصير الذي أصبح يتجه نحو التخلي في السنو
يشعر أن ا يريد التعبير عنهحدوده أضيق من أن تسمح له بتعبير عم.  

فبينما  تجاه معاكسنلحظ بهذا الصدد تطور الكاتبين في ا ه ألمر هام ومثير لالنتباه أنوأنّ
على ذلك يبتعد  ة المتشعبة وراح بناءبدأ موباسان يميل أكثر فأكثر إلى معالجة القضايا الجاد

عن الجنس القصصي القصير، بل عاد إلى أقاصيصه وراح يعيد كتابتها بتوسيعها  فشيئاً شيئاً
 Le Petitو ،)المليون( Un Million :قصصا مثلأكبر فتحولت  ومكانياً زمنياً وإعطائها امتداداً

 Monsieur Parentو) الوراثة( L'héritage :من مثل اً، التي وسعها فأعطتنا قصص)الصغير(
على هذا النص األخير تسمية  موباسان كان يطلق أحياناً ؛ بل إنYvette""، و)السيد برون(
  ".رواية صغيرة"

؛ وقد قاده قصوصةاألب تيمور على العكس متعلقاً بينما اتجه موباسان هذه الوجهة ظّل
صصية التي كتبها في فترة متقدمة الرجوع إلى بعض النصوص الق فيه حرصه على تجويد فنّ

صها بتها وقلّالحجمها على األقل، فأعاد كت نظراً من حياته األدبية والتي يمكن تسميتها قصصاً
التي نشرها في الطبعة " احظولّالالمنافسة أو االلتفات و"ة وهكذا فقد رجع إلى قص ،بدرجة كبيرة

      بتها ونشرها استين صفحة وأعاد كت، تمتد على أكثر من "الشيخ جمعة"لمجموعته  ىاألول
  .وثالثين صفحة اًفي مجموعته ما قبل األخيرة، فأصبحت ال تتجاوز خمس
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هما قاما بتطوير نمط الكتابة من خالل ومن المالحظ على قصص تيمور و موباسان أنّ

     عبارة فانتقلت من حيزها الضيق لتصبحكبيراً،  نصياً توسيع األقصوصة وإعطائها حيزاً
ة طويلة وفي كثير من األحيان رواية، وهذه العملية راجعة إلى تمديد الزمن والمكان عن قص

  .وإدخال شخصيات لم تكن موجودة في أقاصيصهما
 ّولعل هذه الخصائص التي تقرة من الرواية هي التي جعلت األمور تختلط ب القص 

هذا األساس، وقد  ىات ودرسوها علتيمور روايبعض أعمال  واعلى بعض النقاد العرب فاعتبر
بعض أعمال تيمور القصصية  "محمد حسن عبد اهللا"و "عبد المحسن طه بدر"أدرج كل من 

ضمن متن الدراسة التي خصصها كل واحد منهما للرواية " رجب أفندي: "من مثل الطويلة نسبياً
         ي مصر ة والرواية ففي دراسة حول القص "حسن نوفل"العربية في مصر، وقد ذهب 

أبو علي عامل "و" رجب أفندي"تعتبر كل من أعمال محمود تيمور المتمثلة في  « :إلى القول
  )1(.» ىدرجة األولالأعمال روائية ب" ثائرون"و" أرتيست

النقطة المهمة التي يجب أن نتطرق إليها هي كيف كان يتم اختيار الموضوع عند كل 
  ي دي موباسان؟غمن محمود تيمور و

 ىوباسان كانت المواضيع عندهم تنتقي دي مغكل من محمود تيمور و ينا أنفي رأف
وكانوا في هذا  ،وهذا من منطلق نزعتهم الواقعية ،بالنظر إلى الواقع االجتماعي المعاش

، فمحمود تيمور تأثر بالمنهج "إميل زوال"متأثرين بأصحاب النزعة الواقعية ومن أبرزهم نجد 
د تيمور وفي اعتراف صريح ذكر نزعته الواقعية التي أثرت لديه يه محمالواقعي عن طريق أخ

بها أو الحظها في مجتمع مصري  في عملية انتقاء مواضيعه من حاالت ربما كان قد احتك
    تنتشر فيه أنواع كثيرة من المظاهر السلبية التي أدت إلى انتشار الفقر والجهل ودخول مجموعة 

عند محمود تيمور لظهور ما يعرف  ةت هذه األمور مجتمعدأف من العادات الغريبة،
مجموعته  :ها ونذكر من بينهاويظهر هذا في العدد الكبير من القصص التي كتب ةباألقصوص

  " فرعون الصغير"، و"الشيخ السيد العبيط : "، و مجموعاته التي تلتها مثل"شيخ جمعةال" ىاألول
                                                 

 .19 ، ص1977ة والرواية، دار النهضة العربية، القاهرة، القص: حسن نوفل - (1)
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  .في التعبير اًي هذه األعمال براعة في التصوير وصدقمن أعماله القصصية، ويظهر ف وغيرها
ي دي موباسان غاألقاصيص التي كتبها  ىمستو ىاالنتقال الذي حدث عل كما أن
   الموضوعات بل بقيت  ىمستو ىير عليتغ لم تؤدي إلى أي كما ذكرنا سابقاً ،ومحمود تيمور
ا عند نا نلحظ هذلمساحة النصية، كما أنّالحجم بزيادة ا ىمستو ىما التغير كان علعلى حالها وإنّ

ر فيما بعد، فأعاد يحدث عليها تغيأالتي كتبها بالعامية والتي  ىمحمود تيمور في قصصه األول
الموضوع، ونفس الشيء نجده عند  ىير يذكر على مستويتغ ى دون أيغة الفصحلّلبتها بااكت

  .جي دي موباسان
فالموضوع هو الذي يحدد  ،موضوع بصفة عامةهذا ما يمكننا أن نقوله بالنسبة عن ال

لكن السؤال المطروح، هو ما هي أهم العناصر التي ة ويعطي الهيكل العام لهاقيمة القص ،
  تتكون منها األقصوصة؟ وما هو الشكل الذي تتخذه؟
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  ).شكلها وعناصرها(األقصوصة  :ثـالـث الثـالمبح

كما  قص، هي عملية بناء وتركيب تصوري وتخيلي،األقصوصة كغيرها من أشكال ال إن
تقوم األقصوصة بمحاكاة و ،فن في أحيان كثيرةالبمثابة التنظيم لعناصر الخبرة في تكوين  تكون

فيها تكون  التي "وفخأنطوان تشي"األسرة، كما في قصص  نسيج الحياة العادية القريبة من جو
يكون األساس التجلي والخيال وهو السائد  ىأخر حياناًاً وأالمعاناة متعلقة بضرائب الحياة أحيان

جانب فيها يزداد  التي، Allan Poe.E ∗"إدجار أالن بو"في قصص  نلمح ذلك ، كماصهفي قص
  .الذات والتأمل واستخراج بعض هوامشها ستغراق فياالجانب كذلك التجلي و

يمكن تعريف األقصوصة بأنّ ومن ثموالجانب النثري  ة مختصرة في شكل نثري،ها قص
ة عن القصص التي كانت تُيميز القصفي تلك األشكال والتي شاعت في أوربا خالل القرن  ىكَح

  . مع أو بدون موسيقى ىروالتاسع عشر،التي سميت بالموال والتي هي حكاية شعبية تُ
أما الجانب السردي فهو ما يجعل القصلوال تمث ىحكة تُة تختلف عن المسرحية، فالقص 

ز األقصوصة عن الشعر يزان النثري والحكائي، غير حاسمين في تمييالتمي فهذانرغم ذلك 
   كذلك  ،والدراما فهناك بعض األعمال القصصية تكون صلتها بالشعر أكثر من صلتها بالنثر

 قراءتها باعتبارها مسرحياتكما يمكن  ،قد يسود الحوار والصراع الدرامي شكل األقصوصة
  .ل على خشبة المسرحلتمث عدادهايسهل إ

في واقع األمر طول األقصوصة مشجع على تبني الجانبين « : حيث نجد هناك من يقول
  غة المجازية أو الرمزية كثيف للّه استخدام كما يدفع الكاتب في اتجا ،الشعري والدرامي

  
                                                 

مل يكن معدودا من الطبقة األوىل بني كتاب أمريكا ، )م 1849ـ1809(أمريكي ، ناقد وشاعر Allan poe.Eإدجار أالن بو  - ∗
آراءه  »بودلري«وأعجب به، وقد قدم  )م 1887ـ1821( »بودلري«بعد أن ترجم له  وشعرائها، ولكن كان تأثريه يف أوربا عظيماً

 »ماالرميـه «جدت بذلك يف أوربا الرمزية األوىل، وقد ترجم ديوان شعره الشاعر الفرنسي الرمـزي  وأفكاره يف النقد والشعر، وو
  .وأرائه ما يعد بذور السريالية األوىل أيضا »بو«يف روايته، ويف بعض أشعار  »ماالرميه«وذه األشعار تأثر  )م 1898ـ1843(
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لواقع واالعتماد على الصوت واإليقاع المميز بشكل خاص للشعر وكذلك اإلعالء من قيمة ا

  )1(.» له والمحور الدرامي
 األقصوصة بحق تختلف إن «:عن األقصوصة  Allan Poe .E"إدجار أالن بو"يقول 

بصفة أساسية عن القصة بوحدة االنطباع، ويمكن أن ما تحقق  األقصوصة غالباً تالحظ بأن
يقع في وقت  واحداً الوحدات الثالث التي عرفتها المسرحية الفرنسية الكالسيكية، فهي تمثل حدثاً

      واحد، وتتناول األقصوصة شخصية مفردة أو حادثة مفردة، أو مجموعة من العواطف 
  )2(.» التي أثارها موقف مفرد

القصأبعض النقاد  ىة، ويرة إذن فعل سردي حكائي يخبرنا بقصن ة كاتب القص
شيء ألن نوعه األدبي الذي  بفعل تجربة كل ه قد تمنّإبل  ،شيء يمكن أن يحاول أي القصيرة

المعالم، ، بل غير محدديستخدمه نوع غير منته ىهذا النوع المسم ألن ة القصيرة، وكل بالقص
 نإ «: تقول فنجد سوزان نوع أدبي عند هذا الفريق متصل بالقوة والعقالنية غير المتوقفة،

ة ها التي نجدها في القصهي الخصائص نفس ،ساسية في الرواية الحديثةالخصائص الشكلية األ
  :القصيرة

  .تحديد زاوية الرؤية واتجاهها -1
 .التركيز على عرض الشعور والتجربة الباطنية -2
 .التخلي عن عدد من العناصر التي كانت موجودة في العقدة التقليدية أو تحويلها -3
 .زيادة االتكاء على المجاز، والكتابة في عرض األحداث والموجودات -4
 ".الكرونولوجي" لوقائعالتخلي عن زمان ا -5
 .االقتصاد الشكلي واألسلوبي -6
  3(.».اتجاه األسلوب -7

                                                 
 .178ص  ،1983، 2، ط1ات والنشر، بريوت، مجسسة العربية للدراسعبد الواحد لؤلؤ، املؤ رت: موسوعة املصطلح النقدي - (1)
 .111األدب وفنونه دراسة ونقد، دار الفكر العريب، القاهرة، دت، ص : عز الدين إمساعيل - (2)
  .112عبد الواحد لؤلؤ، ص  رموسوعة املصطلح النقدي، ت: نقال عن - (3)
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 ليس لها شكل واحد محدد وليس  ،ة القصيرةالقص أن إلى "شكري عياد" يذهبكما 

 ريقة التي يراها مالئمةفي أن يواصل انطباعاته بالط الكاتب حر نإ فيه بل لها وعاء تصب
ضمون وأداة من أدواته، وذلك بخالف الرواية التي استقرت الشكل فيها يعد جزء من الم نأل

  .على نموذج خاص
ة القصيرة هو النموذج يعتبر الشكل التقليدي الموباساني للقص "رشاد رشيدي"وهاهو 

ب بما ، ال يهتم الكاتناًيمع ة عند موباسان تصور حدثاًالقص إن «: حيث نجده يقول المعياري
من  ة القصيرة وأبرزه جميع من أتوا من بعدهكل الذي اتخذته القصوهذا هو الش قبله أو بعده

وف وغيرهخة مثل تشيكبار كتاب القص، العناصر التي ينبغي أن تحتويها  ة مجمالًوحدود القص
1(.»ثم لحظة التنوير  ىة والشخصيات والمعنفي عناصر هي الخبر أو القص(  

تّك ىقالب ثابت لد ة القصيرة ليس لها أيوالقصويالحظ هذا القالب  ،ة القصيرةاب القص      
األنواع  ىنَة خاصة مستقلة عن بة القصيرة نوع أدبي مستقل ذا بنيالقص أن ىبمعن ،في الرواية

ة القصيرة يتفرع ة غير قالب الرواية، فقالب القصقالب القص ىهناك من ير ناألخرى، كما أ
حياة و فرادة المادة الجزئية تؤدي إلى تفرد الشكل من جزئية واحدة فريدة من جزئيات هذه ال

  .الذي تصاغ فيه أمام عمومية المادة الحياتية فيؤدي إلى ثبات شكلها وتكراره
           ما يخضع لتنوع االنطباع العام ودرجته تنوع الشكل إنّ أن ىلكن شكري ير

ومادام  وشموالً وعمقاً شابه نوعاًنطباعان متشابهان كل التاه ال يوجد نّأمن الواضح  «: في قوله
على األداء الدقيق لالنطباع فال ة القصيرة قائماًتصميم القص بد أن ة يختلف تصميم كل قص

  )2(.» غيرها من القصصقصيرة عن تصميم 
بعد هذا يمكن القول بأن هذا الرأي السابق الذي يذهب إلى أن ة القصيرة ال تتميز القص

               وال بمفهوم محدد وال بنية سردية مستقلة كما هو الشأن  مستقالً أدبياً بكونها نوعاً
                                                 

 .180ص  ؤ،ر عبد الواحد لؤلت: موسوعة املصطلح النقدي - (1)
 .153ص : املصدر نفسه - (2)
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ة ذلك كون الرواية ال القصتن الرواية، إذا كان هناك شك في تحديد نوع سردي ما ينبغي أ في
  .ةها بخالف القصألنّ

 ∗"ميخائيل باختين" ن، حتى أىب شتشكل فضفاض يتسع صدره ألسالي القصيرةالقصة  
Mikhail Bakhtin لى بنية الرواية وليسها كل جنس تعبيري يمكنه أن يدخل إأنّ «: يقول عنها 

       عثور على جنس تعبيري لم يسبق له في يوم ما أن ألحقه كاتب أو أخر المن السهل 
  )1(.»بالرواية 

  ن ذلك كله لك ،هذا يدل على خاصية عامة تتسم بها األنواع السردية الحديثة وهي عدم التحديد
ولعل  ،ة القصيرة والروايةلم يحل دون وجود من يعمل على رسم الحدود التي تفصل بين القص

فولين في سي فولود ميخائلوفيتش" ة والرواية هو الناقد الروسيأشهر ناقد فرق بين القص"∗∗ 
Mikhailovitch  Voline Vsevolod)1886-1959 وجه ويمكن إعطاء أ ،"إيخنباوم"الملقب  )م

  :االختالف في
1-  شكل الرواية تلفيقي أمأساسي بدائي القصيرة ةا شكل القص.  
 .جاءت من الخرافة ومن األحدوثة القصيرة ةا القصأم ،الرواية أتت من التاريخ  -2
3-  يميل إلى الخالصة القصيرة ةكل شيء في القص، ا منطق الرواية يميل إلى اإلطالةأم. 
4-  على التناقض أو التعارضيعتمد  القصيرة ةبناء القص. 
 .فالخاتمة غير منتظرة ،خاتمة الرواية عبارة عن لحظة إضعاف  -5
 .يجب أن يتبع نقطة األوج في الرواية وهي عبارة عن نوع من االنحدار  -6

                                                 
 غةحبث يف اللّ يف القرن العشرين، بوهو أكرب املنظرين املاركسيني لآلدا ولد يف موسكو،) م 1975-1885(ميخائيل باختني  - ∗

سوسري  ند دوكما نقض مفهوم التزامن ع  ونقض الكثري من املفاهيم،غوينينقد معاصريه من اللّوكشف أسسها املادية واالجتماعية، 
  ."امللحمة والرواية" ،1929" املاركسية وفلسفة اللّغة"اته ومن أشهر مؤلف

  .68عبد الواحد لؤلؤ، ص  رت: موسوعة املصطلح النقدي - (1)
 زوال دراسـة  سيطة ومن أبوين ميارسان الطـب، من عائلة ب م، يف بلدة تشفني يف روسيا، 1882أوت  11نباوم يف ولد إخي - ∗∗

                    شـارك يف أحـداث ثوريـة     يف االشـتراكية الثوريـة،   كما كان عضواً معة بيترسبورغ، وكان متشبعا بأفكار ثورية،احلقوق جبا
ضـغوطات  "دخل السجن عدة مرات مث نفي إىل أملانيا وهناك كتب عدة مقاالت بعنوان  ،)األحد األمحر) (م 1906 -1905(يف 

  .بباريس 1945سبتمرب  18تويف يف  ما كانت له عدة أعمال أدبية،، ك"الفوضى يف روسيا السوفياتية
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 .يصب في هدف واحد القصيرة كل شيء في القصة  -7
8-  إن ة القصيرةاألبنية الوسيطة في الرواية أهم من النهاية بخالف القص. 
9-  ولكن في مجال النثر( ة القصيرة تقترب من نمط القصيدةالقص(.  

كما نجد أن خلق  هناك عالقة بين الشكل والمضمون في العمل القصصي، حيث إن
المؤلف يستدعي المرور على مراحل متعددة، أولها التركيز على موضوع معين، ثم التعامل مع 

عن طريق طرحه في شكله الفني المناسب، كما لتحويله إلى مضمون فني  هذا الموضوع جمالياً
المضمون هو الذي يحدد الشكل وهذا يعطينا تصورا عامالً أن الفن  للعملية الفنية مفادها أن

عنه بالصورة الفنية، وفي حالة إذا ما تراجع  انعكاس للواقع الموضوعي في خيال الفنان معبراً
ما يمثل التنظيم الداخلي لكل نوع من فالشكل إنّخر يتراجع، هو اآل الشكل أيضاً المضمون فإن

  .أنواع الفنون يظهر مضمونه ويثبته ويعبر عنه
إذن يمكن أن رتباط الشكل بالمضمون هو ارتباط جزئي متداخل بحيث يصبح ا نقول أن

  .من المستحيل الفصل بينهما
كما أن نـد محمـود   ة القصيرة نجده مرتبط بمضمونه وهذا ما نلمسه عالشكل في القص

 .ةتيمور في أعماله القصصي

أول شيء يمكـن   ،ا إذا أردنا التطرق إلى العناصر التي تتكون منها األقصوصة فنجدأم 
الهدف الذي يحاول الكاتب عرضه في األقصوصـة   المغزى حيث تمثل وأهو الفكرة  أن نذكره

ة أكثر مـن مـرة   ءة القصلذلك يفضل قرا ،مهعلّنت أن والعبرة التي يريدناالدرس  ويكون بمثابة
واستبعاد األحكام المسبقة، والتركيز على العالقة بين األشخاص واألحداث واألفكار المطروحـة  

ة وأسماء الشخوص وطبقاتهم االجتماعيةوربط كل ذلك بعنوان القص.  
خر العنصر الذي يجـب التـوفر   آو بتعبير أقصوصة مر الثاني والذي تتكون منه األاألو

تـدور حـول    سببياً، مجموعة األفعال والوقائع مرتبة ترتيباً ثلوالذي يم الحــدث فيها فنذكر
موضوع عام، وتصور الشخصية وتكشف عن صراعها مع الشخصيات األخرى وتتحقق وحدة 

 أو جزئيـة  يقدم لنا معلومـات كليـة   ويعرض الكاتب الحدث بوجهة نظر الراوي الذي الحدث،
     وقد ال يكون  ،)ي السرد( حدود، وقد يكون بصيغة األنا فالراوي قد يكون كلي العلم، أو م
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على حوار الشخصيات والزمان ة راوٍ، وإنّفي القص وما ينتج عن  والمكانما يعتمد الحدث حينئذ

ذلك من صراع يأو يعتمد على الحديث الداخلي ،ر الحدث ويدفعه إلى األمامطو.  
حوادث مرتبطة زمنيا، ومعيار الحبكة الممتـازة  فهي مجموعة من ال العقدة أو الحبكة امأ

  .هو وحدتها
يختار شخوصه من الحياة عـادة   الكاتب نإف قصوصة وعالقتها بالشخوصألل بالنسبةا مأ

 :                                        ويحـرص علـى عرضـها واضـحة فـي األبعـاد التاليـة       
   وقصر وبدانة ونحافة وذكر أو أنثىم من طول ويتمثل في صفات الجس: البعد الجسمي: أوالً -

 .                                                   وعيوبهـا، وسـنها  
الذي  نتماء الشخصية إلى طبقة اجتماعية وفي نوع العملاويتمثل في : البعد االجتماعي: ثانياً -

  .جنسـيته وهواياتـه  يقوم به وثقافته ونشاطه وكل ظروفـه المـؤثرة فـي حياتـه، ودينـه و     
ويكون في االستعداد والسلوك من رغبات وآمال وعزيمة وفكر، ومـزاج  : البعد النفسي:ثالثاً- 

   .انبساطالشخصية من انفعال وهدوء وانطواء أو 
فالبيئة تعـد الوسـط    ،البيئةقصوصة عنصر األ والشيء األخير الذي يمكن أن يتوفر في

 أو زمانيةبيئة مكانية  سواء أكانت ،حرك فيه الشخوصالطبيعي الذي تجري ضمنه األحداث وتت
  .تمارس وجودها
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  :ملخص األقصوصتين -1
 .لمحمود تيمور "مهزلة الموت" ملخص أقصوصة -أ

وكانت حجرة قذرة ذات كوة ضيقة  -مصطفى حسن  -دخل الطبيب حجرة الخادم المريض 
  ...تدخل منها خيوط ضئيلة من أشعة الشمس، أثاثها قديم

ن يدر في سنين حياته مئتى جنيه لقد كان مصطفى حسن شديد التقتير على نفسه، فاستطاع أ
  .ذهباً كان يحرص عليها حرصه على روحه

وجس الطبيب نبض المريض ثم كشف عن صدره وفحص رئتيه، وقال لألغا بصوت منخفض 
  .إنّه لن يعيش أكثر من ساعتين

كان مصطفى مملوكا للمرحوم باشا رب القصر، وكان ذكياً ونشيطاً فهذّبه الباشا وعلّمه، ولكنه 
هن لسيده فيما بعد أنّه لم يكن أهالً لهذه العناية، إذ لم يثمر تعليمه إالّ ثمراً فاسداً، خصه أخيراً بر

بحراسة الباب وظّل على ذلك حتى توفي سيده وأصيب في تلك األثناء بذات الرئة وهو اآلن 
  .يلفظ أنفاسه األخيرة

  :ناجى البشير أغا نفسه قائالً
  .أي على مدفع الظهر بالضبط...12سيموت مصطفى حسن الساعة  -

وخرج قاصداً غرفة المريض ليخفر بابها، إذا أقام نفسه وريثاً شرعياً لمصطفى يأخذ من تركته 
  .ما تشتهيه نفسه

وسرعان ما انتشر خبر المريض الذي يسلَّم الروح، فتقاطر الخدم من كل صوب وحدب    
وجلس أمامه وبيده عصاً غليظة يضرب على غرفته، فوجدوا البشير أغا قد أحكم غلق الباب، 

  .بها الهواء إرهاباً لمن يريد اقتحام الغرفة
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  :يسألونه بلهفة قائلين افأخذو

  هل مات مصطفى؟ هل مات؟ -
  :فكان يجيبهم في كبر وترفع

  .إنّه يسلَّم الروح -
وتجمع األطفال وهرولوا إلى الشارع حيث أخذ كل واحد منهم يروى للمارين قصة الموت 

  .لرهيبة كما أوحتها لهم مخيلتهما
  :وأخرج األغا ساعته فوجدها الحادية عشرة فتمتم لنفسه قائالً

بقيت ساعة تماماً على دنو منيتك يامصطفى، وسوف ترحل أنت إلى العالم األخر وسوف  -
  .أستحوذ أنا على ما يروق لي من تركتك الجسيمة

  :ه مظاهر الصالح وأسر في أذنه قائالًوهو شيخ مسن علي »المقدم«والتفت إلى عم مدبولي 
  .سيموت مصطفى بعد ساعة، فماذا نفعل بتركته؟ أالّ يحسن أن نقسمها على الخدم- 

  :فاهتز الشيخ سروراً، ولكنه تظاهر بالقناعة قائالً
  .افعل ما تراه حسنا يا سيدي -

القبر، فأنصتوا وسمع الجميع صوتاً ضعيفاً يشق طريقه بجهد إلى الباب كأنّه صوت خارج من 
  :فإذا المريض ينادي، فاستوى األغا واقفاً وقد أخذ العرق يتصبب من جبينه وقال

  .لقد دنت الساعة، إن مصطفى حسن يسلَّم الروح، هلُم ندخل -
  :وفتح الباب وتدفق الخدم خلفه فرفع مصطفى رأسه وقال له
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  .ضى األمرهل ق...ماذا قال الطبيب، لقد سمعتكم تتكلمون عن تركتي -

فطأطأ البشير أغا رأسه ولم يجب، ثم اعترته نوبة سعال شديدة غاب على إثرها عن الوجود 
وأراد العم مدبولي أخذ مفتاح الخزانة ومد يده، ففتح المريض عينيه في تلك اللّحظة عينيه 
وتظاهر عم مدبولي بترتيب الفراش، ثم اعتلته نوبة أخرى وهدأت حركته فاقترب عم مدبولي 
وغطّى جسم الميت، وأخذ المفتاح وسلَّمه إلى البشير أغا، فأخرج األغا الخزانة، وهم في طريق 
إخراجها أفلتت وسقطت متحطمة ورأى بعضهم أن يغتنم الفرصة ويختلس منها شيئاً، وحميت 

المعركة معركة النهب فاختلط بعضهم ببعض يقتتلون وخاف األغا على كيس النقود، فلم      
ا بداً من العمل فشمر على ساعديه ودخل المعركة مزمجراً هائجاً، فأخذ يدفع هذا ير األغ

ويضرب هذا حتى وصل إلى كيس النقود، فأخذه وتركهم يقتتلون، ثم ذهب البشير أغا إلى 
  :غرفته وأفرغ كيس النقود وتمتم قائالً

  .يرك بعدكأحسن من عينك يا مصطفى أحسن من عينك، كنت تقتر على نفسك ليتمتع غ -
  .)39(لتشيع جنازته فيما بعد، وكل الخدم يلبسون ما نهبوه من التركة إالّ البشير أغا

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .91، 78ص  ،1937مهزلة املوت، من جمموعة الوثبة األوىل، دار احلديث للنشر، القاهرة، : حممود تيمور - (39)
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  .ي دي موباسانغل "الشيطان "ملخص أقصوصة -ب

تحتضر، كانت عجوز متهدمة متحطمـة   ةوقف الرجل الفالح أمام الطبيب، وكان أمامهما امرأ
  .وكانت في الثانية والتسعين من عمرها

  :الطبيب قال
  .ينبغي أالّ تترك أمك وحدها على هذه الحال، فإنّها عرضة للوفاة »أورنو«اسمع يا  -

  :فأجابه الفالح بعناد وإصرار
  .ولكن البد لي من تفقد أحوال زراعتي والبد أن أترك أمي المحتضرة وحدها -

  :ولكن الطبيب استنشط غضباً وقال للفالح
؟ إذ كان البد من جمع قمحك اليوم فامض لذلك ولكن أحضـر  كيف تبلغ بك القسوة هذا المبلغ -

  .للعناية بوالدتك »الرابيب«المرأة المسماة 
وظّل الفالح نهباًً موزعاً بين شتى عوامل البخل والخوف من الطبيـب، وقـرر فـي النهايـة            

ة  ، هذه العجوز تسـتأجر للقيـام باألعمـال السـخيفة المضـجر     »الرابيب «أن يحضر المرأة
، دخل معها في حوار مسـاومة  ...المسؤومة، كانت تخيط أكفان الموتى، وتغسل مالبس األحياء

  :من أجل االعتناء بأمه، فالتفت إلى العجوز مساوماً
إنَّي أوثر أن نجعل االتفاق على المدة جميعاً، ومن حظك أن الطبيب قال بأن ...اسمعي يا هذه -

 .ى وفي هذه الحالة تكونين أنت الرابحةالوفاة قد تحصل من دقيقة إلى أخر

فاندهشت العجوز من هذا االقتراح، السيما أنّها لم يسبق لها قط المغامرة علـى أرواح العبـاد    
  :فشرطت عليه رؤية المريضة أوالً، ولما اقتربت من البيت قال الفالح في نفسه

  .بلغما أقدر اهللا أن يكون قد أماتها اآلن وأراحنا من دفع هذا الم -
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  :فلما عاينت المريضة قالت

  .سيستمر األمر يومين، وأجرتي ستة فرنكات -
شهقة رعب وراح يقاوم ويساوم، ويجتهد ويتشدد ولما تذكر محصـول القمـح     »أورنو«فشهق 

  .لجمع الغالل وأخذت العجوز مقعدها بجانب المرأة »أورنو«قبل على مضض، ومضى 
ش فأبصر أمه على قيد الحياة، فـأطلق سـراح المـرأة    عاد الفالح في المساء ودنى من الفرا

  :في الصباح اليوم الموالي ابتدرته سائلة »الرابيب«وعندما دخلت  »الرابيب«
  .كيف حال أمك اليوم -

  :فأجابها بسوء نية ولؤم قائالً
  .حالها أحسن والحمد هللا، ثم غادر البيت إلى المزارع -

من أعماق قلبها ألنّه خدعها وغبنها  »أورنو«هت الفالح ولما رأتها الرابيب على تلك الحالة كر
بل حقدت أشد الحقد على العجوز إلصرارها على البقاء وعنادها بال أدنى مبرر لذلك، وجـاء  

جعلت أن كل  »الرابيب«تلك الليلة فرحاً ألنّه وفق في جمع المحصول ولكن العجوز  »أورنو«
  .الزمن واألجردقيقة تمكثها إنَّما هي خسارة عليها في 

  :وفي اليوم التالي حضرتها فكرة بديعة، فاقتربت من الفراش وسألت المريضة قائلة
  هل رأيت الشيطان قط؟ -
  .فنبست العجوز قائلة كال -

تقص عليها أخوف القصص وأروع األحاديث عن الشيطان، لتستطير لـب   »الرابيب«وانبرت 
  ا أوصاف عن إبليس، وأنّه يحضر لعباد اهللا ، وبدأت تعطي لهاالعجوز المسكينة وتنخب فؤاده
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وهم على فراش الموت، فارتاعت العجوز المريضة، ولوت عنقهـا ورأسـها لتـدور بعينهـا           

والمطبخ فتناولت حلـة  »أورنو«وبدأت تبحث في غرفة  »الرابيب«في أنحاء الغرفة، واختفت 
تها كأنّها قرون الشيطان، وتناولـت  صغيرة ولبستها على رأسها، وأبرزت أرجل الحلة فوق جبه

المكنسة ثم مضت إلى حجرة المريضة فأماطت ستار البـاب، وظهـرت للمـرأة المحتضـرة         
،وهنا طار عقل المرأة المحتضرة وجن ...على تلك الهيئة وأقبلت تصيح وتعول وتضج وتولول

دة وقد لفظت أنفاسـها  جنونها، وحاولت النهوض دون قدرة، لتسقط المرأة على الوسادة جثة هام
  .األخيرة

كل شيء إلى مكانه وأغمضت أجفان المرأة المتوفـاة، وشـرعت تتلـو     »الرابيب«ثم أعادت 
       »الرابيـب «وألفى أمه ميتة أدرك فـي الحـال أن المـرأة     »أورنو«الصالة، ولما عاد الفالح 

ت مبكـرة عـن الموعـد     قد غبنته في المساومة بما ال يقل عن عشرة بنسات، ألن الوفاة جاء
  .)40(بمقدار نهار

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .73 ،67تر حممد السباعي، مكتبة مصر، العاجلة، دت، ص  الشيطان، مئة قصة فرنسية،: موباسان جي دي - (40)
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  :الدليـل الداخلـي -2

الدليل الداخلي هو إثبات وجود تشابهات بين نصين، ونقيم الدليل على أن النص الالّحـق  
أخذ عن النص السابق، من حيث الموضوع األساسي ومن حيث بعض األجزاء األخرى، وهـو  

  .لسياقاألمر الذي نحن بصدد إبرازه في هذا ا
ة تختلف اختالفاً بيناً، رغم نقاط التشـابهات  اللوحة  إنالتي عرضها تيمور في هذه القص

الكثيرة، عن تلك التي عرضها موباسان عن مجتمع عصره ألسباب عدة، حيث أن هناك سمات 
والمالحـظ       -المجتمع الفرنسـي   -ومجتمع موباسان  - المجتمع المصري -تميز مجتمع تيمور

 ته أننجد أنّه اسـتقى موضـوعها وأفكارهـا وحتـى الـبعض             " مهزلة الموت"تيمور في قص
  .En Famille" في عائلة: " ، وقصص أخرى من مثل"الشيطان"من أحداثها من قصة 

، أن الخدم في القصر يسعون إلى اقتسـام  "مهزلة الموت"حيث نجد في أقصوصة تيمور 
وافته المنية، ويفاوضون رئيسـهم فـي اقتسـام تركـة      تركة مصطفى حسن، أحد الخدم الذي

مصطفى حسن قبل أن يسلّم النفس األخير، ثم ينقضون انقضاضاً على التركة عندما مات، وقـد  
أعمى الجشع بصائرهم ودخلوا في صراع فيه مشادات كالميـة وقتاليـة وهـذا كلـه راجـع             

فالجشع هو اآلخـر أعمـى   " الشيطان"صة إلى الطمع، والمشهد نفسه نلحظه عند موباسان في ق
بصر الرابيب والفالح الذي راح يساوم على روح أمه، كما أن الرابيب وجدت نفسـها تـدخل   

  .مقامرة على روح العجوز مع الفالح
فنجد أن تيمور و موباسان قد صور لنا الحالة التي كان عليها كل من المجتمع المصري 

قد عدل فيها " مهزلة الموت"ة، ولكن محمود تيمور في قصة والمجتمع الفرنسي، بواقعية محض
وغير مغزاها ومدلولها الفكري وأعطى لها البعد االجتماعي واإلنسـاني نفسـه، ألن التماثـل        

قاما بتصوير وضع اإلنسان بما يتميز  -تيمور و موباسان - في هذه الحالة يعود إلى أن الكاتبين 
الظواهر النفسية والغريزية التي يشترك فيها اإلنسان مـع غيـره    به هذا األخير فصورا بعض

مهما كان موطنه ورغم اختالف جنسيته، كما أن المشهدان اللّذان صور فيهما غريـزة الجشـع   
  .والبخل والطمع يحتالن األهمية نفسها عند كليهما
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واحـدة  ويمكن القول برغم االختالف الطفيف على مستوى الموضوع غير أن الداللـة  

والتصوير واحد، هذا التصوير كما هو معروف عند الرجلين يبلغ درجة كبيرة فـي البسـاطة       
  . مع مالئمتها للموضوع

أما فيما يخص الشخصيات فعلى عادت الكاتبين فهي قليلة، ففي قصة محمـود تيمـور   
عددها خمسة شخصيات، شخصية بطلة وهي مصطفى حسـن والشخصـيات المتبقيـة فهـي       

كل من تيمور وموباسان في شخصية كـل مـن    انوية، وهذا ما نلمسه عند موباسان، فاشتركثا
الطبيب والمريض الذي يحتضر، والشخصيتان أعمى الجشع بصيرتهما فعند محمود تيمور نجد 

 ″الرابيـب ″والعجوز  ″أورنو″أما موباسان فنجد كل من الفالح  ″العم مدبولي″و ″البشير أغا″
دة عن بساطة أحداثهما وقلة شخصياتهما، نجد فيهما اإليجـاز وهمـا مـن    واألقصوصتين زيا

األقصوصات التي نجت من التوسيع في الفترة التي غير موباسان شكل العديد من األقصوصات 
  .بزيادته المساحة النصية، ونفس الشيء بالنسبة لمحمود تيمور

أو انفعال وفكـرة واحـدة   في الحقيقة يتمثل موضوعها في تبليغ انطباع " مهزلة الموت"
وهي التي يظهر فيها بقوة أكبر هذا الميل إلى تنظيم مادة الحكاية كلهـا باتجـاه أثـر نهـائي     
واالنطباع هنا هو الجشع والطمع، ونلحظ نفس األمر عند موباسان، كما أن هاتين األقصوصتين 

لتي جاءت ذات طـابع  تفتقر إلى التمهيد وتنطلق فيها األحداث مباشرة، عكس أغلبية قصصهما ا
  ".األنا"شفوي والتي استخدموا فيها ضمير 

الموضوع واحد مستوحى من الواقع رغم اختالف البيئتين، فقد عالج كل مـن محمـود   
تيمور وغي دي موباسان ظاهرة الجشع وغريزة الطمع الماكثة في نفوس الناس، كمـا نلمـح     

مور و موباسان، نالحـظ كـذلك ظـاهرة    في القصتين طابع السخرية الذي امتاز به كل من تي
التناص عند محمود تيمور، وهذا من حيث طريقة معالجة الموضوع، والرؤية للواقع ومن حيث 

  .الجانب الشكلي
وقد استخدم هـذا المبـدأ فـي إنتاجـه      ة، بل كانت في رأيه،كان موباسان يؤمن بالسببي

  على قصصه مـا ليضفي ب، وإنّالقصصي التخيلي، ال لتجسيد بعض األطروحات الطبيعية فحس
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شيء آخر، وليعبر عن تشـاؤمه   لتحقيقها قبل أي التي كان يسعى ″المعقولية″بشكل خاص تلك 

يتخيل نمـاذج ويسـتخدم    ب التي تؤدي إلى النتائج وكانه كان يدرك األسباكما أنّ وخيبة أمله،
يزة التي كان يجب أن يقوموا المتم ليقود هؤالء األشخاص إلى القيام باألعما ،طريقه االستنتاج

حتميـة  هذا اإليمان بالسببية يأخذ عند موباسـان شـكل    لمزاجهم، طبقاً وفق منطق مطلق، ابه
مطلقة، حتمية وجودية أساسية، ليس قدرية دينية، وهي حتمية لصيقة بظروف مجـيء الفـرد     

في عصره التي كانت إلى العالم ووجوده فيه، وقد تأثر موباسان بالنظريات التي كانت موجودة 
  .تدعوا إلى السببية والحتمية المطلقة

  :″أورنو″و ″الطبيب″في الحوار الذي دار بين  ″الشيطان″هذا ما نجده كذلك في قصته 
  :قال الطبيب

عرضة للوفـاة   فإنّهاتترك أمك وحدها على هذه الحال،  ينبغي لك أالّ »أورنو«اسمع يا  -
 .وقد تموت في أية لحظة

 :ح بعناد وإصرارفأجابه الفال

علـم اهللا   أنّي، على ...أترك أمي المحتضرة وحدها إنّيولكن البد لي من تفقد زراعتي،  -
 .قد أهملته طويالً وحسبي ذلك وكفى

 :ولكن الطبيب استشاط غضباً وقال للفالح

كيف تبلغ بك القسوة هذا المبلغ؟ إذا كان البد لك من جمع قمحك اليوم فامض لذلك ولكن  -
أسامع أنت؟ وتاهللا لئن لم تفعل ذلك . للعناية بوالدتك »الرابيب«لمرأة المسماة استحضر ا

 .ألتركك تموت وحدك كالكلب الضائع إذا جاء دورك

السببية التي تمثلها موباسان تبدو واضـحة فـي هـذا الحـوار           والمالحظ من هذا المقتطف أن
خر، كما نلحظ السببية متمثلة في قسوة من خالل تهديد الطبيب للفالح بقدوم دوره ليموت هو اآل

 .أمه يؤدي إلى وفاتها المحالة فسبب اإلهمال يؤدي إلى نتيجة حتمية وهي الموت لالفالح فإهما
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هذه النظريات كانت أيضاً موجودة في البيئة المصرية وقد تأثر بها محمود تيمور الـذي  

ت بصماتها سواء في تحليالته ومقاالته كان يؤمن هو أيضاً مثل موباسان بفكرة السببية التي ترك
األدبية أم في أعماله القصصية، وهكذا فقد كان ينتقد بشدة أولئك الذين اليعيرون اهتماماً للنتائج 
الحتمية التي تفرضها الظروف والعوامل التي تحيط بالشخصيات وكان يأخذ علـيهم االنـدفاع   

كاذب مفتعل، تنكره الطبيعة، ويأباه منطق بمواقفهم ومشاهدهم وشخصياتهم في طريق  «:فيقول 
  )41(.»الحياة 

هذا الموقف يشبه تلك العالقة الوثيقة بين السببية والمعقولية التي كان موباسـان يوليهـا   
أهمية خاصة، ويعلل تيمور هذا االهتمام بالسببية بسمة العصر المطبوع بطـابع العلـم، هـذا         

الشبان حيث يدعوهم إلـى العمـل إلدراك العالقـة بـين     ما يظهر من حديثه إلى أدباء القصة 
حيث عليكم أيها الشبان أن تعلموا على إدراك العالقة بين  «:المقدمات والنتائج حيث نجده يقول 

  )42(.»المقدمات والنتائج، واكتشاف العوامل التي تدفع البشر في طريق الخير أو الشر 
لسنوات األولى لنشاطه األدبي، ودام طـويالً  ظهر هذا االهتمام بالسببية لدى تيمور منذ ا

وطُبع بعمق إنتاجه القصصي، ورغم أن السببية التي يؤمن بها تلتقي في نقاط كثيرة مع مفهـوم  
موباسان عن السببية، إالّ أنّها أحياناً اكتسبت مسحة دينية تذكرنا بتلك النزعة القدرية المتغلغلـة  

ر الدينية التي يحملها تيمور نفسه، ونالحظ أن تيمـور  بعمق في الوعي الجمعي، تدعمها المشاع
قد عبر أحياناً، خاصة في السنوات األخيرة من حياته، وفي بعض أعماله القصصية، عن فكرة 
مفادها أنّه يستحيل على اإلنسان أن يكتشف األسباب التي تقف وراء بعض األحداث في حيـاة  

، غير أن هذا المفهوم عن القـدر  ″لعيد له ضحيةا″اإلنسان، ذلك هو األمر مثالً في أقصوصة 
الذي يقف على طرفي نقيض من السببية المادية، ال يمثل إالّ أحد االستثناءات القليلة في أعمال 

تيمور القصصية؛ فهي تقوم عموماً على سببية صارمة تشبه إلى حد بعيد تلـك التـي نجـدها       
  تيمور قد ألـح بصـورة خاصـة     ا نجد أنكم طبيعيين وموباسان على وجه الخصوص،العند 

  .على قوانين الوراثة والبيئة وظروف الحياة
                                                 

 .125ص  دراسات يف لقصة واملسرح،: د تيمورحممو - (41)
 .115 ص: املصدر نفسه - (42)
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التي تتجلى فيهـا األمـور سـالفة     ″مهزلة الموت″هذا ما نلحظه كذلك من خالل قصته 

  :الذكر من خالل الحوار الذي دار بين البشير أغا وموالته
 :تمستفسرة وقال فلما أحست بدخوله رفعت نظارتها الذهبية والتفتت إليه

  ماذا قال الطبيب يا بشير أغا؟ -
فسكت هذا األخير ولم يجب فكررت السؤال، فمسح األغا عينيه متكلفاً الحزن الشديد، فصرخت 

 :السيدة قائلة

 هل مات مصطفى حسن؟ -

 : فأسرع باإلجابة قائالً

 .لم يمت بعد يا سيدتي، ولكنه مع األسف يسلّم الروح -

 .ثم تمتمت بصوت فيه رنة االستسالم. السيدةفانحدرت دمعتان على خدي 

 .إليه راجعون وإنّاهللا  إنّا -

 :وتكلمت شيخة القرآن بصوتها األجش قائلة

 .الفاتحة على روحك يا مصطفى حسن -

 :وأخذ الثالثة يقرأون الفاتحة، وأخرج بشير أغا ساعته فوجدها العاشرة، فناجى نفسه قائالً

 .على مدفع الظهر بالضبط أي...12سيموت مصطفى حسن الساعة  -

هذا الحوار تظهر فيه بصراحة السببية التي تأثر بها محمود تيمور فصـورها تصـويراً   
خاضعاً للتعاليم اإلسالمية التي جاء بها القرآن الكريم في أن األجل آت  كل من عليها فان وأن  
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المحالة ولكن األسباب تختلف، كما نجد أن ره تيمور في هذا المقطع، فيما البشير أغا الذي صو

راجعة إلى البيئة وقوانين الوراثة، فالبشير أغا في تحـايله وطمعه وكذبه  بأنّهاقاله عن السببية 
كل هذه الصفات راجعة إلى أسباب البيئة التي يعيش فيها وربما راجعة إلـى أمـور وراثيـة    

  .اكتسبها أباً عن جد
وغي دي موباسان وللتمييـز بينهمـا   تيمور  ولمعرفة الفن القصصي عند كل من محمود

وإبراز االختالفات، نبدأ بالشكل ألن الشكل هو المقياس الذي يتحدد من خاللـه نـوع الجـنس          
األدبي، ولمعرفة الشكل يجب إلقاء نظرة متفحصة على األقصوصة عند كـل منهمـا، وهـذا        

ا، كما نلحظ أن العديد من أقاصيص من خالل معرفة القصتين وكيفية تشكيل األقصوصة عندهم
الكاتبين تتخذ شكل الحكاية الشفوية، فتيمور مثالً لديه أكثر من مئة أقصوصة تكتسـي طابعـاً   

لم تكن مـن القصـص التـي اتخـذت الطـابع الشـفوي                 ″مهزلة الموت″شفوياً، وأقصوصة 
لم تتخذ  ″الشيطان″أقصوصة أما موباسان فنجد عنده مئة وستين أقصوصة تتخذ الشكل ذاته، و

هذا الشكل مثلها مثل أقصوصة تيمور، غير أن معاينة المجموعـة القصصـية عنـد تيمـور             
إذ نجد شكل الخطاب الشفوي    ″صديقي التلميذ الموظف″و ″الست تودد″و ″الشيخ جمعة″: مثالً

الشيخ عفـا  ″جموعة الثامنة وخاصة من الم تقليل، ولسوف يرتفع هذا العدد ابتداء من الثالثينيا
، أي في مرحلة بدأ يظهر خاللها تطور هـام فـي فـن تيمـور     1936التي نشرت سنة  ″اهللا

القصصي بفعل عوامل مختلفة من بينها تزايد التأثر بالكاتب الفرنسي موباسان، وعندما أصـدر  
بـين   كانت كل أقاصيصه ذات طابع شفوي كما أن مـن  ″فرعون الصغير″مجموعته التاسعة 

  :األمور التي يتحدد الشكل من خاللها نذكر
تمثل الرسالة إحدى األشكال القصصية، التي يظهر فيها بوضـوح صـوت الـراوي        -أ

وقد كتب موباسان عشرين أقصوصة في هذا الشكل، بينما النجد عنـد تيمـور سـوى ثالثـة     
كانت أربعـة منهـا   أقاصيص، وقد استخدم الكاتب الفرنسي هذا الشكل بطرق وصيغ متنوعة، ف

تتخطى الفكرة األساسية وراء العنصر الحكائي الحاضر بقوة، ولكن هذه الفكرة تخترق الحكاية 
  من أقصاها إلى أقصاها، وتعمل عملها دون أن تبدو للعيان بشكل واضح، وأحياناً اليصلح 
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العنصـر  العنصر الحكائي إالّ لإليحاء بحالة نفسية وميزاج معين، لكن قد يحـدث أن يقلـص   

الحكائي بدرجة كبيرة ويجرد من أي تحديد للزمن والموقع، فيصبح غائمـاً ويتحـلل إن أمكن 
القول، في الفكرة التي أعلن عنها في التمهيد وأحياناً أخرى ال نجد سوى الفكرة وتصبح القصة 

  .إنشاء محضاً
لكـن وراء       أما عند تيمور فالعنصر الحكائي يغطي مجمل مساحة األقصوصة تقريبـا، 

هذا العنصر تختفي الفكرة التي تنظم سراً لهذا العنصر الحكائي، ويحتـل العنصـر الحكـائي         
موقعاً هاماً حيث  )الشيخ سيد العبيط(من مجموعة  ″صديقي تلميذ موظفاً″: في أقصوصة أخرى

دارة   ينوى صاحب الرسالة أن يروى لصديقه الذي وجه له هذه الرسالة قصـة عـن حيـاة اإل   
هذه األقصوصة التي كتبها تيمور  بخصوص هذا العمل غير أن )43(حتى يجعله يشاركه شعوره،

في سنوات نشاطه األدبي األولى، أي في الفترة التي لم يكن يتحكم فيها بعد فـي فـن الكتابـة    
القصصية، لم يتعرض لحياة اإلدارة و الموظفين فحسب، بل أراد الراوي أن يعطـي لصـديقه   

عن هذه الحياة من خالل أحد الموظفين، وأعطى تفاصيل عن مآثره الرياضـية وتكبـره   فكرة 
وغطرسته التي تبعته حتى عندما التحق بحياة المكاتـب، وتتوسـع هـذه المعلومـات لتشـمل      

، بحيث تتحطم وحدة األقصوصة التي كان من ...تفصيالت أخرى حول الحياة المدرسية وهكذا
  .باع وحيدالمفروض أن تتمحور حول انط

هناك أقصوصة أخرى من أقاصيصه لها شكل متميز ال نجده عنـد موباسـان جـاءت       
لكنه يلعب دوراً هاماً  ″خيالي″هذه األقصوصة هي األخرى في شكل رسالة أرسلت إلى شخص 

 القصـة في حياة المرسل، تروي هذه الرسالة أحداثاً، ولكنها تشير إلى رسائل أخرى بعثها بطل 
الة في الوقت نفسه إلى الشخص المذكور، وتنتقل رسائل أرسلها هـذا الشـخص     ومرسل الرس

بحيث تصبح هذه الرسالة مضمنة في الرسالة األساسية، وليس سوى العنصـر   القصةإلى بطل 
األخير ضمن سلسلة الرسائل هذه، لكنه يتناوب أحياناً وأحياناً أخرى يختلط الخطـاب المباشـر   

  ة األقصوصة ونهايتها ليؤطر هكذا الجزء األكبر من العنصر الحكائي الذي نجده خاصة في بداي
                                                 

 .150ص  الشيخ السيد العبيط،: حممود تيمور - (43)
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حيث نجد في التمهيد عنصراً حكائياً غير واضح يختلط مع خطاب إنشائي طويل يتساءل حـول  
طبيعة العالقة التي تربط البطـل بالبطلـة التي ليست سوى طيف ظهر له بمالمح غير مجددة 

حكي لينظم في شكل ملموس، من أجل البرهنة على إحـدى  وبطرح فرضيات ثم يأتي الجزء الم
الفرضيات لتأتي في األخير الخاتمة لتصاغ في شـكل تقريـري للفكـرة التـي تقـوم عليهـا            

ليس الوهم أهون أثراً من الحقائق في توجيه العـزائم   «:، حيث نجد محمود تيمور يقول القصة
  )44(.»وتقرير المصائر وإصابة األهداف 

ذ أقاصيص موباسان شكل مقتطفات مـن يوميـات أو مـذكرات كمـا هـو الشـأن                  تتخ -ب
 ″المجنـون ″و Mes Vingtcinq Jours ″أيامي الخمسة والعشرون″و Lui ″هو″: في أقاصيص

Un Fou الحب″و″ Amour علـى   أنّنـا ، فنجد مثالً في أعمال تيمور ما يشبه هذا الشكل غير
، من مجموعته المسماة باسـمها  ″القاتل أنّا″: ولوج من مثلالعكس نجد أقاصيص في شكل مون

، حيث تحدثنا الشخصية الرئيسية في هـذه  )بنت الشيطان(من مجموعة  ″البومة تنعق″وخاصة 
، وهي في حالة هذيان أو ما يشبه الهذيان، عن مرضها الذي أسلمها فـي النهايـة إلـى    القصة

  )45(.االنتحار
ي يمثل الشكل األعم ألغلب األقاصيص التي يعـرف راويهـا   لكن الخطاب الشفوي هو الذ -ج

سواء عند موباسان أو تيمور، وفي حاالت عديدة، يأخذ الكاتبان على عاتقهما روايـة الحكايـة   
ويستخدمان ضمير األنا، وتستقي هذه األقاصيص مادتها كما تدل على ذلك قرائن عديدة، مـن  

خصية في األوساط التي يعيشون فيها، كما تصور جانباً تجربتي الكاتبين الذاتية، والمالحظة الش
من شخصياتهما، فموباسان كان يحلو له أن يبدو في ثوب مـن األثـواب التـي اشـتهر بهـا             

في حياته، فرأى أن يصور موباسان النورماندي والصياد والسـاخر، أو موباسـان الباريسـي    
المغامرات، أو موباسان المتهلس الميال إلـى   الميال للنزهة والتجديف، أو السائح والباحث عن

  .الغرابة والرؤى، المسكون بالعوالم الخفية
                                                 

  .24ص  ،1948خلف اللثام، مطبعة الكاتب املصري، مصر، : حممود تيمور - (44)
 .82 ،71، ص 1944عارف، القاهرة، البومة تنعق، من جمموعة بنت الشيطان، مطبعة امل: حممود تيمور - (45)
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وعندما نطّلع على أعمال تيمور القصصية نجد فيها أيضـاً صـدى لـبعض الجوانـب     
عـين  ″الشخصية وبعض األشياء التي اتسمتّ بها حياته، فهناك تيمور الطفل الذي يرتاد حـي  

  ″حقيبـة الذكريات″أو المدرسة من  ياألرستقراط ″حلميـة الجديدةال″الشعبي أو حي  ″الشمس
  

، هناك تيمور المقيم في الريف )فرعون الصغير( ″أركان الضوء″، أو )القاتل أنا(من مجموعته 
مـن   ″حـزن أب ″، ″الشيخ جمعة″أو الزائر المثابر له والتعاطف مع فالحيه وسكانه البسطاء، 

؛ وهناك تيمور الشاب المتحمس للكفاح )البارونة أم أحمد(ية ، الطاغ)فرعون الصغير(مجموعة 
ونجـد   )بنت اليوم(من مجموعة  ″اليد السوداء″، )حكاية أبو عوف(″ ″الميجر سافاج″: الوطني

القصيرة في األدب المصري والذي كان عليـه مجابهـة    القصةتيمور العامل من أجل إرساء 
 )أبو عوف علي الفنـان (من مجموعة  ″ص أخرىقص″: معارضيه المحافظين الداعين لألصالة

وأخيراً وخاصـة   اوهناك تيمور المرتحل للمعالجة واالستشفاء، والمستكشف لبلدان قام بزيارته
أبو عوف (من مجموعة  ″الست تودد″تيمور المالحظ الساخر أو الساخط المتعاطف أو المتأمل 

  .″ثالثي عمر الخيام″و  )علي عامل أرتيست
يمور بشكل واضح في بعض أقاصيص دور الراوي مستخدما ضمير األنـا  وقد يتقمص ت

للقارئ الذي يقرب المسافة معه فيتوجه إليه مباشرة ليؤكد بوضـوح   ″المستمع″بينما يمنح دور 
 ″شرطي المرور″و  ″الست تودد″ الطابع الشفوي لألقصوصة، كما تكشف عنه مثالً أقاصيص

دعوني أتحدث إليكم سادتي  «:يستهلها بالطريقة التالية ، هذه األقصوصة األخيرة ″المصور″أو 
  )46(.» من ذكريات الصبا الباكر قصتيناألعزاء، فأقص عليكم 

وهي صيغة نجد شيئاً شبيهاً بها في عدد محدود من أقاصيص موباسان وأحياناً أخـرى   
ة المطلقة ألقاصيص ال يروي الكاتبان أو يتظاهران بأنّهما اليرويان بنفسيهما، وقد جاءت األغلبي

 ″الدرجة الثانيـة ″موباسان التي اتّخذت شكل الخطاب الشفوي، وجاءت في صورة حكايات من 
أو قدمت على أنّها كذلك حيث يتوارى المؤلف عمداً ويخول السلطة لراوٍ آخر قد يكـون بطـل   

ـ     ن األقصوصة أو شاهداً أو مطلعاً على أسرار هذه الصيغة هي التي جاء بهـا عـدد كبيـر م
                                                 

 .121، ص 1968، 1ط أنا القاتل، دار القلم، القاهرة،: حممود تيمور - (46)
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أقاصيص تيمور حتى وإن كان قد استخدمها أقل من موباسان، بل إنّه وضع إلحدى مجموعاتـه  
الذي يوحي بالطابع الشفوي لألقاصيص المروية، لكـن أقاصـيص    ″قال الراوي″: القصصية 

الكاتبين تكشف لنا اختالفاً بينهما في هذا المجال، ففي حين تكون الغلبـة المطلقـة ألقاصـيص    
  لدرجة الثانيـة بتمهيد يستلم فيه المـؤلف الحـديث أوالً ليقدم لنا الجو ولجمهور موباسان من ا

  
المستمعين والراوي قبل أن يسلم الكالم له، نجد أغلبية أقاصيص تيمور من الدرجة الثانية تفتقر 

إلى التمهيد فتنطلق األقصوصة مباشرة يرويها أو يستخدم ضـمير األنـا وال نتعـرف عليـه           
الحقاً في معظم األحيان ويكون هذا الراوي دائماً وتقريباً هو البطـل أو أحـد الشخصـيات     إالّ

الشـيطان  ″و ″جحـيم امـرأة   ″:األساسية في األقصوصة كما يتبين لنا من األقاصيص التاليـة 
إلخ، غير أن هذه الصـيغة  ... ″مأساة نفس″و″وفرعون الصغير ″ ″الشيخ عفا اهللا ″و ″واليتيمة

ناً عنده حيث يشار منذ البداية إلى وجود مستمع أو مستمعين، وراوٍ بهـدف التأكـد   تتنوع أحيا
بوضوح على الطابع الشفوي لألقصوصة لكننا النسمع إالّ صوتاً واحداً، هو صوت الراوي كما 

، ففـي هـذه األخيـرة يتوجـه     ″أبو عوف″وحكاية  ″نجاح مئة بالمئة″و ″ثمر حنة عجب″في 
  :ة التالية إلى الصحفي الذي يمثل جمهور المستمعينبالطريق -البطل-الراوي 

  )...(صيدك السمين فأناوقد خيرتني اليوم، ″
″)...(  
  .تسألني إنَّك″
  .ما أكبر حادث وقع لي في حياتي″
″)...(  
  )...(ثمة حادث وقع لي″
  )...(حادث أعده الحادث الفريد في حياتي″
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،مجرد أحدوثة على طراز ما يسمر بـه  ...حكايةفأسميه  أنَّا أما، قصةلك أن تسمي ما أروي ″

  .الناس في ندوات المساء
        ″ أنـا  ″سأقص عليك حكايتي، وأنت وشأنك بها، تصوغها فـي األسـلوب الـذي ترتضـيه    ″
  )47(. )...(″عوف″ولد اسمه  لنا، إذا كان ″أم عوف″، وزوجتي، ″أبو عوف″

ن الالفت للنظر أن نالحظ أيضـاً  ويبرز الطابع الشفوي بوضوح في هذا التمهيد، لكن م
في الجملـة األخيـرة، قبـل        -البطل نفسه هنا-التشابه الكبير بين الطريقة التي يقدم بها الراوي 

أن ينطلق في رواية أحداث حكايته، والطريقة التي يقدم األشخاص بها أنفسهم في التقليد العربي 
طرق تقـديم الحكايـة    ضهذه التقاليد بع القديم والسيما التقليد القصصي، وقد وظف تيمور من

يبرز فيها الطابع الشفوي بوضوح، ذلك ما نالحظه مـثالً فـي الصـيغة التـي يسـتهل               يالت
وهي نفس الصيغة التي نجـدها   )48(″زعموا أنا″و  ″خاملة الحب″بها أقصوصته أو حكايته في 

 القصـة أيضاً صيغة تخـتص بهـا   مثالً، ويستعمل تيمور  ″كليلة ودمنة″ عفي كتاب ابن المقف
أبو نصر، أحد رواد األدب : قال «:التي تبدأ هكذا  ″القبلة التائهة ″العربية القديمة في أقصوصة

  )49(.» في العصر العباسي
أحد أمراء الجند  ″محمد بن يسار اليزيدي″ثم تحدث هذا الراوي األول عن زياراته إلى 

أبـو  ″روى له أمير الجند حادثة وقعت له، ثم رواها في عهد الرشيد، وفي إحدى هذه الزيارات 
 ″أبي نصر″كلها نقالً عن  القصةليقدم لنا  ″المؤلف″ثالث  بدوره نقالً عنه، ثم يأتي راوٍ ″نصر

 ″أبو نصر″والراوي الثاني  ″محمد بن يسار اليزيدي″بنقاش بين الراوي األول  القصةوتنتهي 
يلتقي هذا الشكل المتميز المتجذر في تقاليـد األدب   ″دياليزي″حول مغزى األحداث التي عاشها 

الدرجة ″العربي القديم في نقاط أساسية مع الشكل الذي استخدمه موباسان في أغلب حكاياته من 
   ياهتمام تيمور الذ سر لناالتي توجد مطوقة ومؤطرة بتمهيد وخاتمة وهو ربما ما يفسر  ″الثانية

                                                 
  .8 ،7، ص 1969حكاية أبو عوف، من جمموعة أبو عوف، دار النهضة مصر للطباعة، القاهرة، : حممود تيمور - (47)
 .124ص  ،1941رة، ب على اجلبني، مطبعة املعارف، القاهمكتو: حممود تيمور - (48)
 .36ص  ،1959، 3شفاه غليظة، مكتبة اآلداب ومطبعتها، اجلماهري، ط: حممود تيمور - (49)
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، اهتمامـه  ″ألـف ليلـة وليلـة   ″ب القصصي القديم والسيما نعرف عمق اطالعه وتشبعه باألد

واعتماد تيمور فيما  ″الدرجة الثانيـة″الخاص بهذا الشكل الذي اعتمده موباسان في حكاياته من 
ال يقل عن ست عشرة أقصوصة، وهي مالحظة قد تدفع إلى البحث في المنابع األولى لـبعض  

  .ة منها على السواءاألشكال القصصية الحديثة، العربية والغربي
عمد تيمور في أغلب األقاصيص المذكورة، كما فعل موباسان إلى وضع تمهيـد حـدد     

، مع تقديم معلومات على الراوي، وجمهور المسـتمعين    القصةفيه الظروف التي تتم فيها رواية 
 ″اهللا الشيخ عفـا ″ )الحاج شلبي( ″قسوة الشباب″: في الوقت نفسه، كما نجد في األقاصيص مثل

من مجموعة  ″عندما تضحك األقدار″، و)شفاه غليظة( ″ولي اهللا″بالمجموعة المسماة باسمها، و
، ويحدد موباسان وتيمور في أغلب األحيان الجو السائد خـالل روايـة أحـداث    )اإلحسان هللا(

  .الحكاية التي يطبعها بطابعها
االنتماء االجتمـاعي   -اً فقط موباسان في أغلب األحيان وتيمور أحيان -يحدد الكاتبان  -د

للراوي وميزاته ومهنته التي يمكن أن تمنحه تجربة خاصة، وسنه كذلك، وهـي عـادة السـن    
متقدمة يمكن أن تمنحه تجربة واسعة بخصوص أشياء الحياة، ويمكـن أن تفـرض االحتـرام      

  الحـرص    على المستمعين وتمنح المصداقية لكالمه، ويلحظ الدارس ألقاصـيص الكـاتبين، أن
على منح الكلمة لرواة يمكن أن يقدموا بفضل مهنتهم أو ميزاتهم شهادة من لـه علـم بـاألمور    

  .ونجده أكبر عند موباسان منه عند تيمور
لغي دي موباسان نجد هذا النوع  ″الشيطان″لمحمود تيمور، و ″مهزلة الموت″ قصةفي 

سن ولم يذكر تيمور السن وذكـرا كـل   حيث ذكر الكاتبان االنتماء االجتماعي وذكر موباسان ال
للـراوي ليـدخل الكاتبـان        القصةمنهما مهنة كل شخصية، حيث كانت الكلمة األولى في بداية 

  .في الحوار بعد ذلك، ثم تحديد معالم بعض الشخصيات
منهجيا للرواة لكن  وتميزاًً نجد تحديداً نافإنّ ،″الدرجة الثانية″في أقاصيص تيمور من  اأم

  صاص العربي يستخدم بعض األقاصيص التي تحتوي على تمهيد والتي يكون فيها الراوي الق
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       ز الراوي وحتـى تحديـد انتمائـه االجتمـاعي     ينفس طريقة موباسان في تمي بوضوح، محدداً

  .وسنه في كل الحاالت تقريباً ،أو خصائصه أو مهنته أحياناً
ليه إلى جلب انتباه المستمعين ومنح الراوي يهدف هذا التمييز، من بين ما يهدف إ -هـ 

قدراً من الثقة والمصداقية لدى هؤالء المستمعين يجعلهم مستعدين لتقبل الرسـالة التـي يريـد    
، فليست النادرة في حد ذاتها هي المهمة، بل االنطبـاع  القصةالراوي توصيلها إليهم من خالل 

تيمور لألقصوصة أين يقع التركيـز علـى    والدرس الذي يستخلصه الراوي منها، ونذكر تحديد
      هتأويله الخاص لألحداث واالنطباع الذي أثارته في لالهدف األقصوصي الذي يسعى إلى توصي

من أقاصيص  وإن األحداث ال تروى في كل األمثلة التي ذكرناها وفي أمثلة كثيرة أخرى، سواء
يحاول توصيل انطباعه الخاص ورؤيته موباسان أو تيمور، تروى من وجهة نظر الراوي؛ فهو 

حضوره في كل األقاصيص التي يحدد الراوي وقائعها، فهو حضور قوي  الخاصة لألشياء وإن
هذا الراوي اليملك أي قدرة على التحكم في سير هذه األحداث ونتائجهـا؛ فهـي    وهذا رغم أن

جراها، وهـذا مـا تؤكـده    إلى إبطالها أو تحويل م لأحداث ماضية قد ولت بال رجعة، وال سبي
  .صراحة إشارات كثيرة بثها الكاتبين في أغلب أقاصيصهما

التي تكون النتيجة قُضيت سالفاً، تبـدو ضـرورة التـدخل        ″الخالصة″وفي األقاصيص 
بعض العناصر التي يتكـون   في المعالجة من أجل توصيل االنطباع المرجو واضح أكثر، وإن

ص موباسان أو تيمور التعمل حتى قبل أن تنطلق روايـة أحـداث   منها التمهيد سواء في أقاصي
من أجل توصيل انطباع الراوي ألكبر قدرة من الفعالية، هذا ما يالحظ مثالً بخصـوص   القصة

شخصية ومميزات الراوي والجو الذي يخيم على المستمعين وقت رواية األحداث، كمـا نجـد   
مشـهد   ي إنتاج تيمور حيث النكاد نعثر علـى أي غائباً تماماً ف ″الخالصة″أشكال األقاصيص 

التـي يبـدؤها          ″مهزلة المـوت  ″وقصة ″تاج من ورق″ماعدا االستثناء التي تمثله أقصوصة 
  .لموباسان ″الشيطان″ قصةمن النهاية مثلها مثل 
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يلجـآن   يتفاديان أثقال الحكاية نفسها بالتعليقات وكانا )موباسان وتيمور(كما نجد الكاتبين 

إلى أدوات أخرى أكثر فنية لضمان مفعول األقصوصة التي يبقى هدفها دوما توصـيل الفكـرة     
  .أو االنطباع الشخصي لراويها أو مؤلفها سعيا إلى التأثير في المستمع أو القارئ

ستسـود مسـتقبالً    بأنّهاالقصيرة التي تنبأ  القصةكان اهتمام تيمور في بداية حياته على 
  تتمشى وطبيعـة العصر القائم على  ألنّـهاى األجناس األدبيـة األخرى، في نظره، وتظهر عل

  
قصصاً  اختصار الوقت والسرعة في انجاز العمل، لم يكتب تيمور طوال مرحلة العشرينيات إالّ

وأقاصيص، ولم يتخيل حتى عندما وجه اهتمامه ابتداء من الثالثينيـات نحـو كتابـة الروايـة     
، عن نيتـه فـي التخلـي       واألقصوصة كما فعل موباسان القصةيتخيل عن كتابة والمسرح، لم 

عن كتابتها، وهكذا بدأ كتابة الرواية والمسرحية ولكنه واصل في نفس الوقـت نشـر قصـص    
وأقاصيص بأعداد كبيرة، عكس موباسان الذي تضاءل إنتاجه من األقاصيص حيث بدأ يـنقص           

حياته األدبية لصالح إنتاجه الروائي، ولم يكتف تيمور بمواصلة إنتـاج  في السنوات األخيرة من 
لتجويد فنـه القصصـي أكثـر         تالقصيرة فحسب، بل أصبح يجتهد ابتداء من الثالثينيا القصة

 1963القصيرة في نص يعود إلى سنة  القصةمن السابق؛ وهو مايدل على اهتمامه الكبير بفن 
لكـن مـوقفي      «:القصيرة عنده حيث قال  القصةكانة التي تحتلها أجاب فيه عن سؤال حول الم

  :القصيرة كان كما قال الشاعر القصةمن 
  أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى        فصادف قلباً خالياً فتمكنا       

  :القصيرة مصداقاً لقول الشاعر للقصةوأضنني مازلت على هوى 
  )50(.»للحبيب األول  ما الحب إالّ   نقل فؤادك حيث شئت من الهوى     

  
                                                 

 .23ص  فرعون الصغري، املقدمة،: حممود تيمور - (50)
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كما استقى محمود تيمور قصصه من الواقع كما ذكرنا سابقاً، ونظرته هذه توازي نظرة 

تيمور قد تطرق إلى حياة موباسان وما يتعلق بواقعيته، فتحدث تيمـور   موباسان، حيث نجد أن
علـى مأسـاته           عن مرض موباسان وأثره على توازنه العقلي حديث من اطلـع عـن كثـب   

ومن يشعر بتعاطف كبير معه، ووسيلته إلى التعبير عن هذا التعـاطف هـو إعطـاء الكلمـة     
وأظلني ذلك العهـد المشـئوم، عهـد     «:يضع نفسه في مكانه فيقول  وكأنّهللقصاص الفرنسي 

الجنون، ثالث سنين قضيتها في وقد عاصفة هوجاء من رمال سـود فيهـا أضـواء مروعـة     
،عاصفة يأخذ حرها بخناقي ويسجن أنفاسي على حـين تنتظمنـي قشـعريرة     ...دويةوأصداء م

وما تكـاد تعاودني سكينة نفسي لحظات، حتى ... ثـائرة، كأن جسدي على وساد من زمهرير
لحظات صحو ليست أهـون عـذاباً مـن هبـوب تلـك العاطفـة        إنّهايتقسمني رعب وهلع، 

  )51(.»...الهوجاء
النص وفي نصوص أخرى لفن موباسان القصصـي، وهـي    وقد تعرض تيمور في هذا

نصوص ال تتعدى في أغلب األحيان أسطر معدودة، ولكنها رغم ذلك تلخص جوانـب عديـدة     
وبفن الكتابة القصصية، وقد جاء حديثه عن هذين  ″واقعية″من إنتاج موباسان، مايتعلق منها ب

و تداخل ناتج عن العالقة التي التنفصم الجانبين متداخالً إلى حد يصعب معه الفصل بينهما، وه
  .بين واقعيته وفنه

من خالل تصويره الصادق لمجتمعه  ″الشيطان″ ةقصوتظهر واقعية غي دي موباسان مثالً في 
  :نجده يقول ″الرابيب″ففي وصفه لشخص 

عجوزا تستأجر للقيام باألعمال السخيفة المضجرة المشئومة، كانـت   ″الرابيب″وكانت 
ن الموتى، وتغسل مالبس األحياء، وكانت مغضبة البشرة مشجنة األديم كأنها تفاحـة  تخيط أكفا

العام الفائت، سيئة الخلق ضجوراً برمة، حسوداً حقوداً، تمشي مقوسة القناة يكاد ذقنها يضـرب  
  .أطراف قدميها، وكانت تكسب رزقها من شتى أساليب مدهشة وطرق عجيبة

                                                 
 .145 ،144، ص 1963 ار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة،د أدب وأدباء،: حممود تيمور - (51)
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يراً صادقاً مستعيناً في ذالك بالواقع االجتماعي الذي كان وقد صور موباسان شخصيته هذه تصو

  .يعيش فيه بصورة دائمة
يؤكد تيمور واقعية غي دي موباسان، ولكنّه لم يستخدم أبداً المصطلح، بـل أن مجمـل   
الخصائص التي نسبها إلنتاج موباسان هي التي تحيل ضمنياً على الواقعية، فقد أشـاد تيمـور   

يسـتلهم المـادة القصصـية منهـا             ألنّـه وباسان المستقاة من الواقع، أكثر من مرة بقصص م
  )52(.»من أعماق المجتمع ومن صميم الحياة  «:فيقول 

وفي نص آخر يشيد بفن موباسان ويؤكد بأن أحد أسباب إعجابه به يرجـع إلـى كونـه    
  )53(.»سوق لحياة ومعترك العيش  «:يستقي مادته من الواقع في قصصه 

ن فقـد حـاول أ   موباسان، ة عندلة النصوص التي تعرض فيها تيمور لفن القصورغم ق
     وكان من بين العناصر عنصر الصدق والبساطة فـي التعبيـر    يحدد العناصر المكونة لواقعيته،

مـن أوسـاط وفئـات     والقدرة على تنويع موضوعاته واختيار شخوص قصصـه  عن الواقع،
له قدرة على بسط العواطف مختلفة ألوانهـا   «: وباسان قالفي رسالة إلى م اجتماعية مختلفة،

ذا سوق الحيـاة  وأوضاعها متباينة، فإ وتجلية الشخوص من طبقات شتى ورسم الصور وأفانين
  )54(.»في سطور وكلمات كلها صدق وإخالص  ومعترك العيش تتبدى

ى طبقتين غنية يبين أن المجتمع الفرنسي مقسم إل ″الشيطان″كما نجد موباسان في قصته 
  :في قولها ″الرابيب″وفقيرة وهذا ما نالحظه من كرم 

واحدة لألغنياء وأخرى للفقراء، األولى شلنان نهـاراً  : »تسعيرتين  «ليس عندي سوى أجرتين 
  .وشلنان ليالً، والثانية عشرة بنسات نهاراً وشلن ليالً

  
                                                 

 .152ص  ار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة، دت،د بني املطرقة والسندان،: مود تيمورحم - (52)
 .142ص  أدب وأدباء،: حممود تيمور - (53)
 .142ص  :املصدر نفسه- (54)
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صـدقه         «:يقول  وفي نص آخر يرجع خلود أدب موباسان إلى مجموعة من الخصائص

  )55(.»في الكشف عن الغرائز والمشاعر 
قدرة على تصوير قطاعات كثيرة من حياة  «:وفي نص ثالث يمتدح موباسان لما له من 

   )56(.»مختلفة األلوان فيها بساطة وفيها صدق 
خاصية تتخطى إطار المجتمع الواحد أو العصر الواحد لتكتسب سمات عالمية، فيتحـدث        

تحليل موباسان ليس لألشخاص ونفسيتهم فقط، بل للغرائز البشرية كذلك التختص بشخص  عن
  موباسان، في التقاط  لأو طبقـة وال بمجتمع أو عصر، بل تتخطى الزمـان والمكـان، واليعم

  
كان يحب الحياة، ومـا كـان يمكـن         «:لصور الواقع، كما تعمل الكاميرا، يقول محمود تيمور

نها موقف المتفرج ويالحظها من بعد مالحظة المحايد المتجرد مـن كـل عاطفـة         له أن يقف م
  )57(.»تجاهها، كان على العكس من ذلك، يعيش الحياة بكل وجدانية 

يحتقر موباسان األوساط التي تسودها المظاهر الزائفة والتي تحاول أن تختفي وراء قناع      
كنت أرى مجتمع الناس تحكمه عادات ومعتقـدات   «:من المساحيق، حيث يقول محمود تيمور 

األستار عن تلك الغرائز البشرية  تفانضو )...(عليها غالئل فاخرة من نسج المخادعة والرياء 
  )58(.»التي تعمل في السرائر، وتجعل من الخلق أالعيب تبعث السخرية واالشمئزاز 

ان هو الجانب الفني، فـالفن  أما الجانب الثاني الذي تناوله محمود تيمور في أدب موباس
  عند موباسان هو الذي لفت اهتمام تيمور بصورة خاصة وحاز إعجابه، وقد عبر بوضوح   

                                                 
 .147ص  ،1962مناجيات للكتب والكتاب، دار اجليل للطباعة، القاهرة، : ود تيمورحمم - (55)
 .96ص  ،1963بة النهضة املصرية، القاهرة، ظالل مضيئة، مكت: حممود تيمور - (56)
 .136ص  ظالل مضيئة، :حممود تيمور- (57)
  .144ص  أدب وأدباء،: حممود تيمور - (58)
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وفن موباسان في نظـري فـن    «:نجده يقول  ″فرعون الصغير″عن هذا اإلعجاب، ففي مقدمة 

  )59(.»كامل توفرت فيه كل العناصر الالزمة لبناء قصة قوية 
لقول أن طبيعة األحداث التي يختارها موباسان لقصصه وضـخامتها        والمقصود من هذا ا

أو غرابتها ليست هي التي حازت على اهتمام تيمور، فما جلب انتباهه وحاز إعجابه فـي فـن   
موباسان هو طريقة المعالجة، التي تتميز بالسهولة واليسر في طريقة المعالجة ومهـارة جمـع   

متعاشـقة   «:مل القصصي بحيث تأتي هذه العناصر كمـا يقـول   األطراف التي يبنى عليها الع
  )60(.»وتسهم كلها في إحداث األثر المرجو، ولها خاصيتين، الوضوح واالتزان 

ويقصد بها كما رأى النقاد الغربيون عموماً والفرنسيون خاصـة، الـذين درسـوا أدب    
اللّذين تميزت  La Calibritè ″االتزان″و La Clairetè ″الوضوح″ اموباسان القصصي فالحظو

بهمـا قصصه، وهم يقصدون إلى هذه القـدرة التي يتميز بهـا موباسان في استخالص صورة 
واضحة من العناصر المتداخلة والمضطربة التي تعج بها الحياة، وفي استبعاد كل الزوائد التي 

كاتـب مـن      تثقل حركة القصة دون أن تسهم بشكل أو آخر في خدمة األثر الـذي يتوخـاه ال  
قصته، والشك أن تيمور في استعماله لهاتين الكلمتين عند الحديث عن قصص موباسـان كـان   

  )61(.الغربية التي يكون قد اطلع بالتأكيد على جزء منها على األقل تيستحضر هذه الدارسا
هذه النصوص التي تحدث فيها تيمور عن فن موباسان، تكشف عن معرفة عميقة بفـن  

في أغلب األحيان كانت بالنظر إلى رؤية موباسان، كمـا أنّنـا نجـد          عؤيته للواقموباسان، فر
أن محمود تيمور، نظر إلى الواقع بنظرة مخالفة لموباسان، وهذا يعود بأساس إلـى اخـتالف   

وكذلك المعتقد، والحياة التي عاشها تيمور علـى العكـس تمامـاً         - الفرنسية والمصرية -البيئة 
  .اة التي عاشها موباسانمن الحي

                                                 
 .25ص  فرعون الصغري،: حممود تيمور - (59)
 .25ص : املصدر نفسه - (60)
وضمنه  Daniel Mornet ″انيال مورناتد″يف النص الذي اقتبسه تيمور من دراسة  جنده مثالً ″االتزان″: هذا املصطلح - (61)

  .امللف الذي كونه عن املدرسة الطبيعية وعن موباسان
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  :ارجيـالدليل الخ -3

الخارجي هو إثبات تأثير ثقافة معينة في الكاتب، أو تأثير كاتب في كاتـب آخـر     الدليل
   .أي تتبع التأثير والتأثر بين كاتبين

لقد تأثر محمود تيمور بالكاتب الفرنسي غـي دي موباسـان، وهـذا مـا أكّـده كثيـر               
نقاد، وقد أشار كل الذين تحدثوا عن أدب تيمور القصصي إلى تـأثره بـبعض   من الدارسين وال

"          نزيـه الحكـيم  "الكتاب الغربيين، لكن االسم الذي يرِد أكثر من غيره اسـم موباسـان يقـول    
أما العامل الثاني تلمذتـه   «:في معرض حديثه عن العوامل التي أثّرت في أدب محمود تيمور 

واقعية من الغربيين، فتيمور تلميذ لموباسان وزوال وتشخيوف، علـى درجـات       لكتّاب القصة ال
  )62(.» متفاوتة

فيتحدث عن مطالعات محمود تيمور فـي األدب الغربـي الـواقعي    " شوقي ضيف"أما 
  )63(.وخاصة في أدب موباسان القصاص الفرنسي الواقعي وإعجابه به إعجاباً شديداً

التي تؤكد هذه العالقة كثيرة، فقد عبر محمود تيمور في أكثر من والوقع أن النصوص والقرائن 
مرة وفي سبعة نصوص موزعة على امتداد سنوات نشاطه األدبي الطويلة، عن إعجابـه بفـن   
موباسان، واعترف بتأثره بالقصاص الفرنسي، في المقدمة التي وضعها لمجموعته القصصـية  

شـار األقصوصـة فـي البلـدان الغربيـة ثـم               ، تحدث تيمور عـن انت ″الشيخ جمعة″األولى 
 ″موباسان″والفرنسيون وأخص منهم  ″تشيخوف″ولقد برع الروسيون وأخص منهم  «:أضاف 

  )64(.»في العصر الحاضر  ″ملوك األقاصيص″في هذا النوع من البالغة حتى سميا بحق 
  
  

                                                 
 .48ص  ،1944حممود تيمور رائد القصة العربية، مطبعة النيل، القاهرة،  :نزية احلكيم - (62)
  )بتصرف(. 300ص  هرة، دت،القا األدب العريب املعاصر يف مصر، دار املعارف،: يفشوقي ض - (63)
 .ص ه الشيخ مجعة، املقدمة،: حممود تيمور - (64)
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ها مقدمـة لمجموعتـه   بالجامعة األمريكيـة ثـم نشـر    1938وفي المحاضرة التي ألقاها سنة 

، تحـدث تيمـور      ″الكتابـة  المصادر التي ألهمتني″تحت عنوان  ″فرعون الصغير″القصصية 
وامتدح لي شقيـقي غير مـرة  «:عن إعجابـه الكبير بالقصـاص الفرنسي حيث نجده يقول 

الكاتب األقصوصي الفرنسي، وما كدت أقرأ له مجموعته حتى فتنت به، وتابعـت   ″موباسان″
  )65(.»اءتي إياه في شغف عظيم قر

وفي نصوص أخرى ال يتحدث محمود تيمور عن إعجابه فقط بموباسان، وإنّمـا يؤكـد   
تأثره به كذلك، فيعترف بأنّه بدأ كتابة القصة القصيرة بتأثير من قراءتـه لموباسـان وغيـره        

اتي فـي بدايـة   كنت قارئ قصة قبل أن أكتبها، وكانت معظم قراء «:من القصاصين الغربيين 
حياتي األدبية تدور حول القصة القصيرة، وهكذا قرأت لموباسان وتشيخوف وأضاربهما، فكان 

  )66(.»من الطبيعي أن أحاول كتابة القصة القصيرة على شاكلة القصص التي فتنتني قارئاً 
ة، تـأثرت  في مطلع حياتي األدبي «:وسئل مرة عن األدباء الغربيين الذين تأثر بهم فكان جوابه 

  )67(.»... فرنسي وروسي، األول موباسان: باثنين
بل إن تيمور أشار صراحة في بعض األحيان إلى اقتباسه من موباسان لكتابـة بعـض      

الشيخ سـيد  (المنشورة في مجموعته  ″أبو درويش″فقد كتب مثالً في نهاية أقصوصة , قصصه
قطعـة الكاتـب الفرنسـي المعـروف         كتبت هذه األقصوصة متأثر بعض التأثير ب «: )العبيط

  )68(.» ، وللحقيقة لزم التنويه″غي دي موباسان″
ثبت لنا إذن تأثر محمود تيمور بموباسان، فهو الذي اعترف كما ذكرنا سـابقاً، ولكـن   

  السؤال المطروح، كيف اطلع محمود تيمور على أدب موباسان؟
  

                                                 
 .25, 24ص  فرعون الصغري، املقدمة،: حممود تيمور - (65)
 .173ص  ظالل مضيئة،: حممود تيمور - (66)
 .95 ص: املصدر نفسه - (67)
  .190ص  الشيخ سيد العبيط،: حممود تيمور - (68)
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ال موباسان، وكان محمد تيمور قد كان أخوه محمد تيمور هو الذي وجهه إلى قراءة أعم

، وكـان ذلـك أول   1914حتـى   1911اطّلع على أعمال موباسان خالل إقامته في فرنسا من 
اتصال لمحمود تيمور بأعمال الكاتب األقصوصي الفرنسي، واطلع عليها فـي بـادئ األمـر    

ا بلغتها مترجمـة من خالل الصحف والمجالت، التي كـانت تنشر هذه القصص، ثم اطلع عليه
وهذا بعد أن تعلم اللّغة الفرنسية، وكـان أول اتصـال لتيمـور بأعمـال       -الفرنسية- األصلية 

حتى سـنة   1914من  ةموباسان القصصية خالل الحرب العالمية األولى، أي في الفترة الممتد
 وأنّه امتد فترة طويلة، وكان محمود تيمور آنذاك في ريعان شبابه، أيقـد تـأثره بـأدب    1918

موباسان وهو ال يزال شاباً لم يتعرض ألي تأثير أجنبي آخر ذي أهمية وكان لم يبدأ حتى كتابة 
  .القصة

وقد اعترف محمود تيمور في أحد نصوصه أنّه اطّلع على األدب الغربـي فـي لغتـه     
ولم تقف مطالعاتي عند األدب العربي قديمه وحديثه ما ألّف وترجم إليه، فقـد كانـت    «:فيقول 

والفرنسية قد نمت نمواً يمكنني من أن أقرأ األدب الغربي في هاتين اللّغتين  ةفتي باإلنجليزيمعر
الروسـي فـي مجموعاتهمـا     ″تشـيخوف ″و ″موباسان″وأرشدني شقيقي إلى قراءة ما كتب 

  )69(.» عباً االقصصية فقرأت لهما، أو قل عببت من أقاصيصهم
ـ    اويؤكد كثير من الذين تتبعو ور أن تـأثره بموباسـان دام فتـرة         حيـاة محمـود تيم

كـان محمـود    «:يحدد مراحل وتواريخ مختلفة فيقـول  " فالنتين بوريسوف"قصيرة، فنجد مثالً 
على األدب الغربي، وبخاصة األدب الفرنسي، ففـي المرحلـة    )...(تيمور قد تعرف في صباه 

  )70(.»األولى كان إنتاجه واقعاً تحت تأثير موباسان 
  
  

                                                 
 .8ص  قصصا، كيف أصبحت: حممود تيمور - (69)
 .53ص  ،1973، أكتوبر01حممود تيمور، تر رضوان إبراهيم، جملة الثقافة، عدد : بوريسوففالنتني  - (70)
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حينمـا بـدأت أتعـرف         «: 1958هد دعماً لرأيه بكالم تيمور نفسه يقول فـي  ثم يستش

على األدب العالمي، وأختار للقراءة أحسن مؤلفاته، عرفت تشيخوف العظيم، فشغفت بقصصـه  
  )71(.»التي أصبحت بالنسبة لي مصدر المعرفة واإللهام 

باألدب والفن الروسيين إننّي أشعر من كل قلبي بأن خيطاً روحياً يربطني  «:ثم يضيف 
ولقد فكـرت طويـالً في مبعث هذا، فعرفت أن السر يكمن في أنّـه يوجد بين الروح الروسي 

  )72(.»حتى لكأنّهما توأمان  )...(والروح الشرقي في كثير من الخصائص المشتركة، 
لكن هذه اآلراء تستدعي بعض التروي، فقد تأثر تيمور بالتأكيـد بالقصـاص الروسـي    

خوف، كما تطور فنه تطوراً كبيراً، ولكن إعجابه بموباسان وتأثره به ظل طيلة حياته وأخذ تشي
أشكاالً متنوعة في مختلف المراحل التي مر بها، وهذا ما تؤكده أعماله وأقواله كذلك، ففي نص 

نّي إ «:المحاضرة التي ألقاها في الجامعة األمريكية حول المصادر التي ألهمته في الكتابة يقول 
  )73(.» أحتفظ لموباسان بالمكان األول في نفسي

لمجموعة قصصية مترجمـة توجـد بينهـا قصـة      1962ونجده في مقدمة كتبها سنة 
ــه  ــود تيمــور عن ــول محم موباســان                    نأشــهر القصصــيين الفرنســيي «:لموباســان يق

  )74(.»نّه يبقى خالداً أب األقصوصة؛ وإن كان الكتاب المحدثون قد أداروا ظهرهم له، فإ
كما نجده ينصح القصاص المبتدئ بأن يقرأ لنوابغ من كتاب القصة ويذكر علـى سـبيل   
الخصوص غي دي موباسان و تشيخوف، كما أن أعمال تيمور القصصية تثبت أنّه ظل حتـى  

فيهـا  السنوات األخيرة من عمره األدبي الطويل متأثر بالكاتب الفرنسي، ومن األمثلة التي يبرز 
التي فيها مالمح واضحة من أقصوصـة   1939 ″كان في غابر الزمان″قصة : تأثره بموباسان

  وهي األقصوصة التي كان أخوه محمد قد ترجمها سنة  Clair De Lune″ضوء القمر″موباسان 
                                                 

 .53 ص: املرجع نفسه - (71)
 .53ص  حممود تيمور،: فالنتني بوريسوف - (72)
 .25املقدمة، ص  فرعون الصغري،: حممود تيمور - (73)
 .147ص  لكتاب،مناجيات للكتب وا: حممود تيمور - (74)
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 ″مكتـوب علـى الجبـين   ″، وأقصوصـة  ″ربي لمن خلقت هذا النعـيم ″تحت عنوان  1917 

التـي   1949 ″مجنـون ″، وقصـة  Sauvée  ″منقـذ ″صة موباسان المستوحاة من أقصو1949
، وهذه القصص كلها Fou ″مجنون″استوحاها من أقصوصة موباسان التي تحمل نفس العنوان 

ال ترجع إلى المرحلة األولى من حياة محمود تيمور األدبية بل تمتد لتشمل مختلـف المراحـل   
  .نسي موباسانولتؤكد استمرار تأثر محمود تيمور بالكاتب الفر

طريق آخر غير مباشر ساهم أيضاً في إرساء العالقة بين موباسان وتيمور فـي بدايـة   
حياته األدبية، ويتمثل في تأثره بما كان يكتبه أخوه محمد تيمور الذي كان هـو اآلخـر متـأثر    

ن عاد بموباسان، وترجم له، وكان محمود تيمور يقرأ ما يكتبه أخوه، فقد كان تلميذه الطبيعي حي
كتـب   «:من أوربا، فلما أقدم على كتابة القصة قلّد طريقة أخيه حيث نجد محمود تيمور يقول 

فأعجب بهـا   )...(وقد نحا فيها نحو المذهب الواقعي  ″ما تراه العيون″محمد تيمور أقاصيصه 
   )75(.» ″الشيخ جمعة″إعجاباً دعاني إلى أن أؤلف على غرارها فكتبت باكورتي في القصة 

، وقد تلون هـذا  هفكتابات أخيه محمد هي الطريقة األولى غير مباشرة على أدبه وتأثر ب
ـ      بالتأثير واتخذ أشكاالً مختلفة بحسب المراحل وتطور تيمور نفسـه وتنـوع قراءاتـه وبحس

تجربته، وهذا التأثير ظل مستمراً وعميقاً، فقد بقي تيمور دائماً معجباً بالكاتب الفرنسـي وبفنـه   
ي، لكنه رغم إعجابه ورغم العدد الكبير من المقاالت النقدية التي كتبها، لم يترك كتابات القصص

نقدية حول موباسان، وكل ما هو موجود فقرات أو جمل مبثوثة هنا وهناك في بعض المقدمات 
التي وضعها لبعض مجموعاته القصصية أو لمجموعات قصصـية لكتـاب آخـرين، أو فـي     

  .ها مع الصحفيين أو الكتب، التي أشار فيها لتأثره بموباسانالتي أجرا تاالستجوابا
لكن النصوص التي تحدث فيها عن موباسان وفنه، رغم قلتها تكشف عن معرفته العميقة 
بموباسان وفنه وتؤكد أن تيمور لم يقرأ قصص موباسان فحسب بل كان يقرأ أيضـاً األعمـال   

  .النقدية التي تتناول حياته وفنه
                                                 

 .25ص  فرعون الصغري، املقدمة،: تيمورحممود  - (75)
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محمود تيمور تحدث في نص واحد عن حياة موباسان ونهايتـه المأسـاوية    كما نجد أن

، في جزء من هذه الرسالة يضع تيمـور  ″رسالة إلى موباسان″وهو النص الذي يحمل عنوان 
كالماً على لسان موباسان الذي يؤكد حبه العميق للحياة ورغبته العارمة في االمتزاج بها والفناء 

ن العالقة التي كانت بين تيمـور وموباسـان وكيـف تـأثر تيمـور      هذا ما يمكن قوله ع.فيها
بموباسان، والتي أوضحتها كل القرائن والدالئل عن التأثر من خالل اعترافاته وكذلك أعمالـه  

  .التي جسدت هذا التأثر وأراء بعض النقاد والدارسين
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  :اق الدالـع الدليلين في السيـوض -4

ياق الدال، يمكن إبراز فيه إلى من هو موجه النص، واإلطار العام ضع الدليلين في السو
الذي يكشف عن أهمية هذه الصلة، وهو السياق الذي تم فيه تماس النص األدبي المدروس مـع  

  .النص األجنبي
غي دي موباسان بتغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعيـة   انطبع السياق الذي عاش فيه

، حتّمت على أوربا تغييـر  )عصر الثورة الفرنسية واإلمبراطورية( هامة في القرن التاسع عشر
اتجاه مصادرها الثقافية، وطغت فيها موجات قوية لتقلب رأساً على عقـب المجتمـع والـذوق    
األدبي والفني، من حيث المضمون وطرق األداء والتعبير، فالتعبير البد أن يشمل كل نـواحي  

تاجاً ضئيالً وبطيئاً، وكان للثورة الصـناعية والعلميـة دوراً   الحياة، وكانت أوربا آنذاك تعيش إن
في عملية تغيير عمت جميع الجوانب، وهذه األمور مجتمعة مهدت لظهور المـذاهب األدبيـة   

، فظهرت عدة مفاهيم كاألمة، والشـعب، والحريـة   )إلخ...ة، والواقعية، والبرناسيةالرومانسي(
فلسفة علـم االجتمـاع   (ظهور اتجاهات فلسفية عديدة منها  ، والعدالة، فكانت سبباً فيةوالمساوا

، التي أدت إلى تغيرات كثيرة في القيم والموضوعات االجتماعية )إلخ...وعلم النفس، والوجودية
واضمحالل الكثير من المعتقدات الدينية التي كانت محل التقدير والتقديس، فأصـبحت عرضـة   

بل إن األوضاع االجتماعية نفسـها اهتـزت   , لكثيرللرفض أو على األقل اهتزت وهوى منها ا
اهتزازاً عنيفاً، وظهرت في المجتمعات األوربية في القرن التاسع عشر ثورة الطبقـات الـدنيا   
على البرجوازية الغربية والحركة الصناعية الضخمة، وبرزت الفنـون القصصـية بمفهومهـا    

  .عة والنشرالحديث وساعدها في ذلك التطور الحضاري وظهور الطبا
وكان لهذه العوامل تأثير بالغ على اإلنتاج الفني لموباسان في إبداعاتـه التـي اتسـمت    
بالواقعية وكان أكثر شيء أثّر على أعمال موباسان القصصـية، ظهـور المـذهب الطبيعـي     
والواقعي الذي كان يتردد عند إميل زوال وغيره، فكان لموباسان الصدق في تصـوير الواقـع   

منه واحداً من زعماء المدرسة الطبيعية، الذين يبغضون الخيال ونفاق الكتّاب الـذين  الذي جعل 
  .تستعملهم الطبقة الراقية، ومن هذا كانت له نظرة خاصة إلى القيم االجتماعية
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هذا بصفة عامة ما يمكن أن نقوله عن السياق الذي رافق اإلنتاج الفني لغي دي موباسان 

لقصيرة في فرنسا فالنظريات الحديثة، بدء من النظريـة الداروينيـة   الذي عد من رواد القصة ا
  .وصوالً إلى النظرية الطبيعية والواقعية

أما فيما يخص السياق الذي رافق محمود تيمور في إنتاجه القصصي، فقد كانت الفتـرة  
التي عاشها تمتاز بصراعات عديدة، وخاصة الصراع الـذي كـان قائمـاً بـين االسـتعمار      

اهضيه، إذ كان جل الوطن العربي تحت وطأة االحتالل الغربي، هذا ما أدى إلـى ظهـور   ومن
  .حركات تدعو إلى الحرية في جميع المجاالت

وبظهور الترجمة أقدم مجموعة من األدباء المصريين إلى ترجمة واقتباس فنـون أدبيـة   
الكالسـيكية  (يثـة مـن   الفنية المختلفة، كما تبنـوا المـذاهب الغربيـة الحد    اغربية باتجاهاته

، فعمد الكتاب إلى التأليف اسـتناداً إلـى   )إلخ...، والواقعية، والسريالية، والبرناسيةةوالرومانسي
  .هذه المذاهب

وبعد ذلك وفدت القصة والقصة القصيرة التي اتّخذت عند هذا الجيل طابعاً غربياً وهـي  
د دخل محمود تيمور مجـال القصـة   والواقعي، وق يالرومانس: مزيج بين اتجاهين غربيين هما

القصيرة، وكان في ذلك خاضعاً لرؤية اجتماعية ومؤثرات غربيـة واقعيـة باإلضـافة إلـى     
، وكان السياق الذي زامن تيمور هو الحرب العالمية األولى التي خلّفت دماراً كبيراً ةالرومانسي

أن يتّخـذ منهـا لكتاباتـه     انعكس سلباً على الحياة المصرية، هذا الواقع أدى بمحمود تيمـور 
القصصية وأعطت هذه الحرب نفَساً جديدة للمذاهب الغربية الحديثـة أن تنتشـر فـي الـوطن     

لوال تلك الحرب لكان التغيير  «:يقول  ″دراسات في القصة والمسرح″العربي، فنجده في كتابه 
ولكن الحرب بفورتها . في مذاهب القصة وأساليبها الفنية بطئ الخطى يستغرق مديداً من الزمن

  )76(.»العنيفة، هدمت كثيراً من المذاهب وبدلت أنواعاً من دعائمه 
  

                                                 
 .59ص  ،دراسات يف القصة واملسرح :حممود تيمور - (76)
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كما كان للتطور الصناعي واالقتصادي الذي أعقب الحرب سلطانه العظيم فـي تحديـد   
االتجاهات السياسيـة واالجتماعيـة، وكان لتلك االتجاهات صداها المدوي في مضـمار األدب  

ر عنه تيمور، ألنّه كان الحد الفاصل بين أدبين أحدهما أدب ما قبل الحرب القصصي، الذي عب
المتسم بطابع المحافظة وروح التقاليد الموروثة، واآلخر أدب ما بعد الحرب الذي يعـد ثـورة   
تجديدية عارمة في مصر، وكان تيمور من رواد مرحلة ما بعد الحرب والذي يطلق عليها اسم 

تعرض بنفسه لهذه القضية التي طرحت على أصحاب مدرسـته فـي    ، وقد″المدرسة الحديثة″
يأخذون عليهم تقليدهم األجانب، دعا تيمور إلى األخـذ   اصراعها مع أنصار القديم، الذين كانو

عن األجنبي مبادئ الثقافة الجديدة، ولكن يدعوا في الوقت نفسه إلى ضرورة تمثل هذه المبادئ 
  .ياًبصورة خاصة وإعطائها طابعاً مصر

على معرفة واسعة باألدب الغربي؛ ولكن اختيارهم  ″المدرسة الحديثة″وقد كان أعضاء 
وقع على نوع معين، فقد كان لهم فضل السبق في الدعوة إلى جنس أدبي جديـد هـو القصـة    
القصيرة في شكلها الغربي الذي ترسخ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وإلى مدرسة 

، وأطلقوا عليها اسـماً  ″الطبيعية - الواقعية″ضاً خالل القرن السابق هي المدرسة أدبية عرفت أي
  .في سعيهم للتعبير عن البيئة المصرية وتصوير الواقع المحلي ″النزعة المحلية″آخر هو 

بعد التجربة التي اكتسبها تيمور من الواقع الذي كان يعيشه والمتمثل في حقبة الحـربين  
والثانية، وتدهور حالة المجتمع المصري، وانتشار المذاهب الغربية، وتهافـت  العالميتين األولى 

الظروف مجتمعة كانت بمثابة الدافع األساس الذي قاد محمـود   هأدباء مصر عليها فإنّنا نجد هذ
رائد القصـة القصـيرة فـي مصـر      رتيمور إلى أن يتربع على عرش القصة القصيرة، فاعتب

  .ءوالوطن العربي على السوا
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  :ةـدي واإلحساس بالقيمـام النقـالنظ -5

تكمن فائدة المقارنة في معرفة قيمة المتأثر باعتباره قام بعمل جبار ألنّه درس تراثاً آخر 
وكتب نصاً يتضمن عدداً من أفكار ثقافة أخرى، وهـذا مـن خـالل إبـراز النظـام النقـدي         

  .واإلحساس بالقيمة
اماً كبيراً من النقاد والدارسين فترجم الكثير منهـا إلـى   مؤلفات محمود تيمور اهتم القت

، واأللمانيـة، وااليطاليـة، والعبريـة، والقوقازيـة     ةالعديد من اللّغات، كالفرنسية، واإلنجليزي
  .والروسية، واإلندونيسية، واإلسبانية

واستمر تيمور يواصل رحلة العطاء بالحب واإلصرار، فكان تكوينه النفسـي والفكـري   
س عليه مؤثرات الواقع، ففكر اإلنسان وميزاجه يؤثر فيهمـا نـوع التعلـيم الـذي تلقـاه      ينعك

والمستوى الثقافي ألسرته ومخالطيه، وخبرته بالناس، وقراءاتـه المختلفـة وتكوينـه البـدني     
ومالمحه وهيئته وطبقته االجتماعية، وأبرز ما يلحظه الباحث في شخصية تيمور أنّها شخصـية  

ر من السواء النفسي واالعتدال، ويضاف إلى هذا نزعة إيمانية واضحة نحسـها  تتمتع بقدر كبي
النبـي  ″، وعن القرآن الكريم فـي كتابـه   )صلى اهللا عليه وسلم(من خالل مقاالته حول النبي 

، ونفس تيمور السوية أبرزت فكر يتسم بالموضوعية وينأى عن التطرف ولعل موقفـه  ″اإلنسان
بس نفسه بين جدران واحد منها، وموقفه من قضية العامية والفصحى من المذاهب األدبية لم يح

الذي تطور وفقاً لتطور تفكيره وموقفه من أولية القصة العربية، حيث رفض التـراث العربـي   
القصصي في البداية، ثم عاد فعدل عن رأيه وأثبت أن للعـرب تراثـاً زاخـراً فـي مجـال         

  .القصص، وعدم ميله للتعصب
 وإحساسه بفقدان العدالة االجتماعية في توزيـع  , موقفه من األجراء والمزارعينكما أن

في الرابع " زكي طليمات"وهو ما بدا في خطابه الذي بعث به إلى صديقه  -األراضي الزراعية 
والدليل على موضوعيته يتضح من خالل نظرته للطبقات الدنيا، وهو ابـن   -1929من مارس 

  .يتأثر عندما يقارن بين حياته وحياة الفالحين، ويرى في ذلك ظلماً فادحاًالطبقة األرستقراطية، ف
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العربية والغربية، في فكره ووجدانـه  : وهذه الموضوعية ربما كانت نتاج التقاء الثقافتين

حيث يمثل األولى والده، ويمثل الثانية أخوه محمد، وتظهر موضوعيته كذلك فيمـا ألّـف مـن    
  .عنه من أحاديث رن مقدمات ومقاالت، وما صددراسات نقدية وما كتب م

ترك محمود تيمور كماً زاخراً من المؤلفات سواء النقدية أو األدبية، فمن حيث دراسـاته  
النقدية نجدها تتضمن العديد من الكتب النقدية والمقاالت النقدية التي نشرها بالدوريات وكـذلك  

ألّـف تسـعة دراسـات نقديـة مقسـمة                     المقدمات النقدية التي كتبها لـبعض أعمالـه، فقـد   
النظري منها يتضمن خمس دراسات في الفن القصصـي   ءنظري وتطبيقي، فالجز: إلى قسمين

ودراسات في القصة والمسرح، وفي قصص أدب العرب ماضيه وحاضـره، ودراسـات فـي    
 ةالكالسـيكي :  تناولتاألدب الهادف والتي تطرق فيها إلى المذاهب األدبية وأضاف إليها فصوالً

، ومهمة األديب ودور األدب في عصر التصنع، أما النقـد  ...والسريالية والواقعية ةوالرومانسي
  : التطبيقي فيتمثل في دراستين

، تناول فيها تيمور بالنقد والتحليل أعمـاالً روائيـة   ″مناجيات للكتب والكتاب″: أوالهما
لعرب ولعدد من دواوين الشعر ولبعض الدراسـات  لبعض الكتاب المحدثين من العرب وغير ا

  . ليحي حقي ″فجر القصة″النقدية منه كتاب 
وتضمنت مقاالت نقدية كتبها تيمور عن بعض أعمالـه األدبيـة    ″أدب وأدباء″: وثانيهما

ألحمد فـؤاد   ″أمومة حائرة″: ومقاالت أخرى قدم بها لبعض أعمال غيره من كتاب القصة مثل
  .لمحمد فريد أبو حديد وغيرها ″الملك الظليل″لمحمود طاهر الشين، و ″نَّايحكي أ″تيمور، 

وألّف كذلك نحو خمسة وعشرين كتاباً في القصص، بعضها مجموعات قصصية قصيرة 
  .ويبلغ عددها اثنتي عشرة مجموعة، وبعضها عبارة عن قصص تمثيلية ويبلغ عددها عشرة

ي الكتابة اليقصد بها االتجاه إلى التمثيـل علـى   وقد كانت القصة التمثيلية عنده أسلوباً ف
  المسارح، فتمثيليات تيمور أقرب إلى أن تكون نوعاً آخر من القصة القصيرة، والفرق بين 
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النوعين أن التمثيلية تعتمد في تصوير األشخاص على محاورات أحاديثهم وحركتهم، على حين 

اص على وصف هيـآتهم ووصف مواقـفهم     أن القصة تعتمد على األثـر في تصويـر األشخ
من أعمالهم، ولم يخرج من تمثيليات تيمور على المسرح إالّ عـدد محـدود، وكـان     اوما يبدو

التي كان لها أكبر حظ من التوفيق، فمثالً في آثاره التـي تركهـا    ″حواء خالدة″آخرها تمثيلية 
ثم يمكن أن نقول إن فـن القصـة    تتجه نحو إبراز فكرة واحدة يعرضها في إطار محدود، ومن

  .بها من مسرحيات قصيرة هو الجانب الذي خص به فنه إلى اآلن لالقصيرة  وما يتص
يعمد تيمور في رسم شخصياته على براعته حتى يكاد القارئ يلمح فـيهم بعـض مـن    
عرف من جيرانه، ولكن حماسة الشباب تبدو واضحة في أسلوبه، ففيه يعلـو صـوته وتشـتد    

حتى تبلغ ما يشبه العنف، ثم أنّه يعمد أحياناً إلى شيء من المفاجأة وقـد يظهـر مـاينم       حركته
  .عن الحنق أو األحكام الخلقية

ويرى الدارسون أن آثاره األخيرة تُنم عن تغير محسوس في أسلوب التعبير، فهو يرسـم  
خفض الصوت رقيق األشخاص كما اعتاد أن يرسمهم في براعة، ولكنه يتحدث هادئاً مترفقا من

الحركة، تحس في كل عباراته أن قلبه مملوء عطفاً على اإلنسان، وقد بلغ في بعض قصصـه  
األخيرة مرتبة عالية في تصوير أسمى جانب من القلب اإلنساني، عندما يصور لنـا أن هنـاك   

ماهو أعلى من عدالة القوانين، ففي قصصه نجده يصور لنا كيف تنطـوي أسـمى العواطـف       
ي قلب اإلنسان وإذ كان في عرف المجتمع الجامد موضعاً لالزدراء، ففنه يرتقي إلى مصـاف  ف

  .العالمية من خالل أقاصيصه
وإذا كان اتجه في بعض قصصه نحو مجاراته الكتابة باللّغة الدارجة، فقد وجد في آخـر  

جمـع الصـحة   بأسـلوبه منحـى ي   اًالمطاف أن اللّغة العربية الصحيحة أولى بفنه، فنحا أخير
  .والسالمة والسهولة باللّغة الفصحى جارى فيها طريقة القدماء في وصف األدباء

واستعمل لغة سلسة التحجب شيء من معانيه فانعكست على فنه وأعطت له روحاً وديعة 
من اإلنسانية التحس معها حرارة في الوصف، باإلضافة إلى استعماله اللّغة الفصحى، اتسم فنه 

  .بع الرمزي واألسطوري ويتبلور هذا في الكثير من أقاصيصهالقصصي بالطا
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وكنتيجة إلبداعاته الفنية عد تيمور من رواد القصة العربية الحديثة، حتى أنّه لقَّب بـأمير  
القصة العربية، وتقديراً له على ابدعاته احتل مكانـة مرموقة وتقديراً من طرف األدباء والنقاد  

لمحافل األدبية ونوادي األدب والجامعات في مصر والوطن العربي، كمـا  فنال اهتمام وتقدير ا
اهتمت به جامعات أوربا وأمريكا، وأقبل على أدبه األدباء والدارسون في مصر والعالم، فنجـد  

عند تكريم محمود تيمور عن إنتاجه القصصي بجائزة مجمع اللّغـة  " محمد فريد أبو حديد"مثالً 
إنّه ليشرفني أن أنوب عن المجمع اللّغوي في توجيه الثنـاء   «:يقول  1947العربية بمصر سنة 

إليه راجياً له اطراد التوفيق والسمو سائالً اهللا أن يمده بروح من عنده حتـى يكـون للعربيـة    
  )77(.» الشريفة ثمار إنتاجه

وإنّك لتحس أن نزعة تيمور في األدب مبعثها حب صادق لمصـر     «:ويقول يحي حقي 
أن الذي يضمر هذا الحب كله، ويحمل نـداء   -كما يظن أول وهلة  -وليس من الغريب  وأهلها،

المناداة باألدب المصري الصميم فتى التجرى في عروقه دماء مصـرية، بـل دمـاءه خلـيط          
من التركية والكردية واإلغريقية، فهذه ظاهرة طبيعية معروفة عند الغير، في أن العرق الحديث 

  )78(.»اهتزاز بحب الوطن الجديد وانتبها لفضائله وجماله أشد العروق 
ونجاح محمود تيمور راجع إلى تجربته ومرانته وبالخصوص إلى الموهبة التي صـقلها  

كان تيمور يعلى من قدر الموهبة في كتاباتـه   «:في هذا الصدد " حمدي حسن"بالمطالعة، يقول 
ها التجربة والمرانة، وقد كانت له موهبـة  النظرية ويرى عدم االكتفاء بها، وضرورة أن تصقل

بغير شك، لكن معظم ما أحرزه من نجاح في تقديم شخصياته راجع إلـى التجربـة والمرانـه       
  )79(.» في المحل األول

ما كانت لقاح بين موروث يظهر لنا جليا أن مسيرة محمود تيمور لم تكن وليدة صدفة وإنّ
  إلطالع على اآلداب الغربية وتمثلها من طرفه، وكذا ثقافي كبير وموهبة صقلت بالتجربة وا

                                                 
 .8ص  ، املطبعة النموذجية، احللمية، دت،نداء اهول: حممود تيمورـ  (77)
  .193ص  ،دراسات يف القصة العربية احلديثة حممد زغلول سالم،: نقال عن - (78)
  .202ص  ،روائياحممود تيمور : حسن محدي - (79)
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الظروف التي عايشها وتنقالته بين الريف والمدينة، كل هذه الظروف مجتمعة جعلت منه أديبـاً  
قصصياً له عدت خصائص طبعت أعماله وإنتاجه الذي جاء غزيراً وكرّم به في عدت محافـل  

  .محلية ودولية
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  اخلامتة
  

بعد كل هذا تأثر تيمور بالكاتب القصصي الفرنسي غي دي موباسان، لكن هـذا   ثبت لنا
التأثر لم يكن ظاهرة منعزلة جاءت بالمصادفة، وال ظاهرة خاصة بتيمور جاءت بعد اطالعـه  

سب؛ بل هو جزء من ظاهرة عامة، وتعبير عن حاجة كـان  على أعمال القصاص الفرنسي فح
يستشعرها المجتمع المصري دفعت إلى استقدام أساليب ومدارس أجنبية، ولم تبق هذه العناصر 
المجتلبة كما هي بل لونت تلوينا خاصا يحمل الشيء الكثير من سمات البيئة المصرية المستقبلة 

  .وتقاليدها الروحية والثقافية
تأثر تيمور بموباسان في لحظة بعينها كما ذهب إلى ذلك بعض الدارسين؛ بل  ولم يتركز

كان تأثرا عميقا وضخما وممتدا في الزمن استغرق الجزء األكبر من حياته األدبية، رغـم أنّـه   
تلون بالنظر إلى المراحل والتجربة الحيوية التي مر بها تيمور، وتنـوع مطالعاتـه وقراءاتـه    

ري نفسه في شتى مناحي الحياة، وقد طال هذا التأثر مختلف جوانب أدب وتطور المجتمع المص
تيمور القصصي سوءا تلك المتعلقة باآلراء واألفكار األدبية والموقف من الطبيعيـة والواقعيـة   
وتصوره لهما، أو بتصوير المجتمع أو الموضوعات واألفكار التي جعل أعماله القصصية مدارا 

  .الفنية التي اصطنعها لها،أو األدوات والوسائل
كما أن هذا التأثير المتنوع لم يمس دفعة واحدة كل هذه المناحي، بل إن هذه الخصائص 
أو تلك من أدب موباسان قد تركت بصماتها على قصص تيمور ثم توارت في مرحلـة تاليـة   
لتترك مكانها لتأثير عناصر أخرى، على حين ظل تأثير بعض الخصائص األخرى قائما نكـاد  
نلمسه في كل مراحل حياة تيمور األدبية، ولعل المرحلة التي كان فيها التأثر بمختلف جوانـب  
أدب موباسان أوسع وأعمق هي مرحلة نضج تيمور الفني التي ظهرت فيها بشكل أكبر وأوضح 

  .مقدرته وأصالته، وهو ما يؤكد أن التأثر واألصالة ال يتعارضان، بل العكس تماما
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يمور بالقصاص الفرنسي مجرد اقتباس وتقليد سلبي، بل كان على العكـس  لم يكن تأثر ت
استلهاما أصيال وخالقا لجوانب عديدة من أدب موباسان لم يمنعه من تصوير المجتمع المصري 

الته وأفكاره المتميزة، فقـد كانـت   تصويرا صادقا وعميقا، وال منعه من التعبير عن ذاته وانفعا
كانت تشبه في نواحي عديدة قصص موباسان، تعبر عـن مجتمـع   أعماله القصصية حتى وإن 

مغاير لمجتمعه وثقافة مختلفة وشخصية متفردة، بل إن دراسة إنتاج تيمـور القصصـي فـي    
عالقاته بإنتاج موباسان تلقي أضواء جديدة على الكاتب الفرنسي وتشـكل أداة تسـمح بتأويـل    

عن األنظار؛ كما أن قصص تيمور نفسها متميز لقصصه وإدراك جوانب من أدبه بقيت متخفية 
وخاصة تلك التي استلهم أفكارها أو أحداثها من بعض أعمال موباسان، تسمح باكتشاف جوانب 

  .كامنة في أدب موباسان فجرتها قصص تيمور وبعثتها إلى الحياة
غير أن تأثر تيمور بالقصاص الفرنسي ترافق مع قراءات أخرى وتأثر بأدبـاء آخـرين   

القصاص الروسي تشيخوف؛ وهو ما جعل العالقة تكون بين تيمور وموباسان عالقـة   والسيما
معقدة، باعتبار أن تأثر تيمور بكل من موباسان وتشيخوف تحيلنا إلى التفكير في دراسة ثالثيـة  
بين كل من تيمور وموباسان وتشيخوف أو دراسة ثنائية بين تيمـور وتشـيخوف تبـرز مـن      

  .والتأثر بين هذين األخيرينخاللها عالقة التأثير 
وعلية فإن تأثير موباسان في تيمور كان كبيرا وقويا في حياته األدبية وهذا ما ترجمتـه  

  . أعماله القصصية
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